ตำบลเวียงใต้ อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ก่อนประเมิน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องอสอน
ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จานวนประชากรทั้งสิ้น 6,378 คน ชาย 3,554
คน หญิง 2,824 คน ประชากรในต.เวียงใต้ประกอบไปด้วย ชาวไทยภาคเหนือ ชาติ
พันธุ์ไทยใหญ่ จีนยูนนาน มุสลิม ลีซู คนไทยภาค กลาง อีสาน ใต้ และชาวต่างชาติ
มีพื้นที่ทั้งหมด 18.9 ตร.กม. แบ่งพื้นที่ในความดูแลของ อบต.เวียงใต้ 16.5 ตร.กม.
เทศบาลตาบลปาย 2.4 ตร.กม. แบ่งการปกครองเป็ น 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ.เมือง
พร้าว หมู่ 2 บ.เจ้าหม้อ หมู่ 3 บ.ป่าขาม หมู่ 4 บ.เมืองแพร่ หมู่ 5 บ.น้าฮู หมู่ 6 บ.
ห้วยปู หมู่ 7 บ.ใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ 8 บ้านแสงทองเวียงใต้ มีความหลากหลายทาง
ชีวีภาพ ลักษณะทางน้าของตาบลเวียงใต้ มีทางน้าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าปาย ห้วย
ม่ วงกอน เหมื องห้ วยม่ วงกอน ห้ วยปู ลั กษณะทางธรณี วิท ยา มี หิ นอั ค นี พวก
หินแกรนิต ลักษณะภู มิประเทศที่เป็ นหุบ เขาสู ง มี พื้นที่อยู่สูง เหนื อระดั บน้าทะเล
ประมาณ 2,005 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบาย ด้วยต.เวียงใต้ มีพื้นที่เพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ ในเขตหมู่ 5 และหมู่ 7 ส่วนใหญ่ ปลูก ข้าว กระเทียม หอมแดง ข้าวโพด ถั่ว
เป็นต้น เลี้ย งหมู ไก่ วั ว แพะ มี แหล่ง ท่องเที่ย ว เช่ น ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน
หมู่บ้านสันติชล ทะเลหมอกหยุนไหล ถนนคนเดินปาย วัดน้าฮู วัดกลาง วัดหลวง
เป็นพื้นที่ที่เป็นทั้งในเมืองและชนบท และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนเข้ามาเที่ยวเป็น
จานวนมากในแต่ละปี ดังนั้น ปัญหาที่เห็นชัดคือ รายได้ที่ขาดหายไปในช่วงโรคโค
วิด-19 ระบาด สินค้าและบริการในตาบล แทบจะขายไม่ได้เลย สินค้าเช่น เสื้อผ้าตัด
เย็บ สาเร็จจากผ้ าชาติพันธุ์ลีซู สุร ากลั่ น พริกลาบ กระเป๋ าจาะผ้าลีซู ฯลฯ และ
สถานที่ท่องเที่ยวบางที่ก็ขาดการดูแลทรุดโทรม เช่น วัดน้าฮู เป็นต้น

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
1.ด้านสุขภาพ
2.ด้านความเป็นอยู่
3.ด้านการศึกษา
4.ด้านรายได้
5.ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

กำรพัฒนำพื้นที่
ปัญหำที่เจอในพื้นที่
1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.การส่งเสริมการตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
4.การบริการวิชาการ
5. อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

หลังประเมิน

กลไกกำรดำเนินงำน
1.สารวจสภาพบริบทและ
ความหลากหลายทางชีวิ
ภาพของชุมชนในตาบล

2. สารวจความต้องการของชุมชนและวาง
แผนการพัฒนาตาบลร่วมกับ อบต./เทศบาล/
เอกชน/ประชาชน และประชาสัมพันธ์โครงการ

3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และดาเนินงานตาม
แผนการพัฒนาแต่ละด้าน

4. ติดตามผลการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาที่เกิด
ระหว่างการทางานและหลังการทางานเพื่อ
นามาปรับปรุงในการทางานต่อไป

ผลลัพธ์
-กำรจ้ำงงำน เกิดการจ้างงาน จานวน 23 อัตรา
-กำรพัฒนำทักษะ ผู้รับจ้างพัฒนาทักษะด้าน Social Literacy,ทักษะด้าน Financial Literacy
และด้าน Language Literacy , Ditgital Literacy
-กำรยกระดับเศรษฐกิจสังคมและฐำนรำก มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน และมีการ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จาวน 1 แหล่ง เกิดผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้น และ
ส่งเสริมสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 ชิ้น เกิดมัคคุเทศก์น้อยในชุมชนจานวน 40 คน และ
ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ประโยชน์ จ ากเศษวั ส ดุ ท าง
การเกษตร ฯ จานวน 1 ชิ้น
-Community Big Data มีการดาเนินงานกิจกรรม การเก็บข้อมูลของระบบ
จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ (CBD U2T) 10 ประเภท
จานวนทั้งหมด 220 รายการ

ผลลัพธ์เชิงทำงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.ได้ผลิตภัณฑ์มาจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
2. ลดต้นทุนการผลิตจากสินค้า
และบริการ ร้อยละ 10

1.ทาให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ วั ด น้ าฮู /การจั ด ท าเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วทาง
2.ช่วยให้ชาวบ้านมีช่องทางการตลาดเพิม่
ธรรมชาติ/เส้นทางคาเฟ่และร้านอาหาร /เส้นทางนาเที่ยวสาหรับ
มากขึ้น
นักเรียนมาทัศนศึกษา/ถนนคนเดินปาย/เส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตย
3. การเข้าถึงสภานพยาบาลของรัฐดีขึ้น
ธรรมในชุมชน/การจัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์น้อย/
4. รายได้เสริมจากการผลิตภัณฑ์และการ
การอบรมการจั ด โต๊ ะ อาหารแบบสากล/การจั ด ดอกไม้ บนโต๊ ะ
ท่องเที่ยวชุมชน
อาหาร/ 2.จัดอบรมการตลาด/มีเพจสาหรับขายสินค้า/วางสินค้าใน
า นมี ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ที่ม าจากความหลากหลายทางชี ว ภาพ/ภู มิ
ถนนคนเดินปาย/ 3.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้แก่ชาวบ้า1.ชาวบ้
น
ข้ อ เสนอแนะ ในสถานการณ์ โ รคโควิ ด ระบาด ไม่ ส ามารถลงพื้ น ที่ ไ ด้
ได้แก่ กระเทียมปายยิ้ม /ฮอก/พริกลาบ /ส่งเสริมการตลาดให้กปัับ ญญา
กาหนดการที่จัดอบรมหรือลงพื้นที่ ได้ถูกจากัดลง โดยเฉพาะตาบลเวียงใต้ มีการ
กลุ่มวิสาหกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปจากผ้าลีซ/ู 4..การอบรมสาหรับ
2.เกิดการจ้
มชน ง 3 รอบ ทาให้ ห้ามเข้าพื้นที่ และงดกิจกรรม บาง
แพร่ารงงานในชุ
ะบาดของโรคฯถึ
ครูวิทยาการคานวนและการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
3.ยกระดักิจบกรรมต้
ผลิตภัอณงปรั
ฑ์ทบลดจ
้องถิานวนวั
่นให้มีมนลง
ูลค่ทาาให้
าเพิช่มาวบ้
ยิ่งขึานได้
้น รับประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
และวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อฯรวมไปถึง การตลาดออนไลน์ /สุขภาวะใน
ผู้สูงอายุ/5.การจัดการขยะในชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลื4.เกิ
อ ดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับ
ใช้ภาคการเกษตร,ครัวเรือน,ท่องเทีย่ ว เช่น เปลือกข้าวโพดและการ
การท่องเที
งชุมชนต
ยงใต้
ผู้รับ่ยผิวในแหล่
ดชอบ อาจารย์
อจั ฉรีาบลเวี
ย์ ไกรกิ
จราษฎร์
สร้างแนวกันไฟป่า

เบอร์
ติดต่อ 0894295940
วยงำน สถาบัอนใช้วิจจยั ากภาคการเกษตร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การ
5. ส่ ง เสริ
ม การใช้
ป ระโยชน์ จหน่ากของเหลื

