
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

รายงานความก้าวหน้า

และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
ต าบล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ก.พ. - ส.ค. 64)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายงานความก้าวหน้า

รายต าบลแบบบูรณาการ ต าบล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ก.พ. - ส.ค. 64)



แนะน าพื้นที่และคณะท างาน 11 ต าบล

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม U2T COVID -19 WEEK

รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ไตรมาสที่ 1 (ก.พ.-เม.ย. 2564)

รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ (ก.พ.- ส.ค. 2564)

การขับเคล่ือนการท างานภายใต้สถานการณ์ COVID-19

รายงานผลการด าเนินกิจกรรม (ก.พ.- ส.ค. 2564)

งบประมาณ และปัญหา/อุปสรรคการด าเนินโครงการฯ

รายงานความก้าวหน้าผลสรุปภาพรวมโครงการฯ

(ก.พ.- ส.ค. 2564)

ภาพบรรยากาศการด าเนินงานโครงการ U2T



ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ด าเนินการโดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ต ำบลไทรเดี่ยว
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ผศ.ดร.เมธี พันธุ์วรำทร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำววัชรำกรณ์ ถมจอหอ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

ต ำบลคลองไก่เถื่อน
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ผศ.ดร.กัมปนำท บริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.รุ่งทวิำ แย้มรุ่ง
คณบดีคณะศกึษาศาสตร์
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวปำรชิำติ ธูปขุนทด
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ประสานโครงการ

ต ำบลไทรทอง
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ผศ.ดร.ปิยวดี มำกพำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำยธติิวัฒนน์ มำกแสง
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

คณะท ำงำนต ำบล 

อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
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อ.ดร.นำฏอนงค์ นำมบุดดี
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
รักษาการแทนคณบดีคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสังคม
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวอุมำพร แสนค ำภำ
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลำศ
คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจยีรจิตต์
รองอธิการบดฝีา่ยแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำยสิทธิโชค ชูบำล
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

อ.ดร.ล่ ำสัน เลิศกูลประหยัด
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
รักษาการแทนคณบดีคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสังคม
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวมนธีรำ บุญชำกร
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รองอธิการบดีฝา่ยแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวนภัค แสงสว่ำง
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

ต ำบลช่องกุ่ม
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ต ำบลห้วยโจด
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ต ำบลโนนหมำกเค็ง
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ต ำบลหนองน  ำใส
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

คณะท ำงำนต ำบล 

อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว
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อ.ดร.จุฑำธิปต์ จันทร์เอียด
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชงินเิวศ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ

รศ.ดร.วิชชำกร จำรุศิริ
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชงินเิวศ
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำยกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลี
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ

ต ำบลทับพริก
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อ.อำทติยำ ทรัพย์สินวิวัฒนน์
วทิยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำยไชยวัฒนน์ พัฒนโนทยั
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หัวหนา้โครงการ

ต ำบลคลองทับจันทร์
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผศ.ดร.กัมปนำท บริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.รุ่งทวิำ แย้มรุ่ง
คณบดีคณะศกึษาศาสตร์
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวปำรชิำติ ธูปขุนทด
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ประสานโครงการ

ต ำบลผ่ำนศกึ
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คณะท ำงำนต ำบล 

อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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ผศ.ดร.กัมปนำท บริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.รุ่งทิวำ แย้มรุ่ง
คณบดีคณะศกึษาศาสตร์
ท่ีปรึกษาโครงการ

นำงสำวปำรชิำติ ธูปขุนทด
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ประสานโครงการ

ต ำบลศรีกะอำง
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

คณะท ำงำนต ำบล 

อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก
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รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินกิจกรรม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม    

รายต าบลแบบบูรณาการ 11 ต าบล

ไตรมาสที่ 1

(ก.พ.-เม.ย. 2564)
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กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 

อ่างเก็บน ้าคลองวังจิก

อ าเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแก้ว
สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลไทรเดีย่ว            

อ่างเก็บน้ าคลองวังจิก
พิกดั : หมูท่ี ่8 บ้านลองวงัจกิ

ต.ไทรเดีย่ว อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

จัดท าสือ่ออนไลน ์(คลปิวดีโิอ เผยแพรผ่า่นทาง 
YouTube + Facebook Fanpage) และโปสเตอร ์        
เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วภายในต าบล

จัดท าเพจ U2T ต าบลไทรเดีย่ว 
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อ าเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแก้ว

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลไทรทอง

ทุ่งดอกดาวเรือง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง

พิกัด : หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบรูณ ์

ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 

ศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

ทุ่งดาวเรืองอรทัย
พิกัด : หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดีย่ว

ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

ออกแบบแผนทีท่อ่งเทีย่ว

ประชาสมัพนัธข์องด ี & 

การทอ่งเทีย่วต าบล

กิจกรรมการส ารวจข้อมลูพ้ืนฐานการทอ่งเทีย่วชุมชน 
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ตะวันนาคาเฟ่ อ่างเก็บน ้าห้วยชันอ่างเก็บน ้าพระปรง

อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลช่องกุ่ม

ตะวันนาคาเฟ่
พิกัด : 85 หมู่ 6

ถนนเสน้อ่างเกบ็น  าพระปรง บ้านระเบาะหกูวาง

ต.ชอ่งกุม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

อ่างเก็บน้ าพระปรง
พิกัด: หมู่ 3 & หมู่6

ต.ชอ่งกุม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

อ่างเก็บน้ าห้วยชัน
พิกัด: หมู่ 3 ต.ชอ่งกุม่

อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

ออกแบบโปรแกรม  
การทอ่งเทีย่ว

ประชาสมัพนัธข์องด ี & 
การทอ่งเทีย่วต าบล

กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 
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สวนสมนุไพรลุงเล็ก บ้านกังหันลมชมสวน ร้านเย็นเล่า เช้ากาแฟ

อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลห้วยโจด

กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 
สวนสมุนไฟรลุงเล็ก

พิกดั :  หมู ่7
ต.หว้ยโจด อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

บ้านกังหันลมชมสวน
พิกัด :  บ้านเลขที ่3197 หมู่ 7

ต.หว้ยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

ร้านเย็นเล่า เช้ากาแฟ
พิกดั :  หมู ่1 ถนนสวุรรณศร 

ต.หว้ยโจด อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

จัดท าฐานขอ้มลูเรือ่งสมนุไพร

ประชาสมัพนัธข์องด ี & การทอ่งเทีย่วต าบล

จัดอบรมมคัคเุทศกน์อ้ย เรื่อง สมนุไพร
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อ าเภอวัฒนานคร  จงัหวัดสระแก้ว

วัดป่าหนองหล่ม วัดป่าใต้พัฒนาราม ศูนย์การเรยีนรูก้ารเกษตร

มูลนิธิรัฐบุรษุ

สวนเกษตรทุ่งนาตาล

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลโนนหมากเค็ง

กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 

พิกัด :  186 หมู่ 7  ต.โนนหมากเคง็
อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ

วัดป่าใต้พัฒนาราม 
พิกัด :  149 หมู่ 9  ต.โนนหมากเคง็

อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว้

วัดป่าหนองหล่ม
พิกัด :  ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3198

วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว้

สวนเกษตรทุ่งนาตาล
พิกัด :  หมู่  1 ต.โนนหมากเคง็
อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว้

- อบรมมคัคเุทศก์นอ้ยดา้นสมนุไพร 

- อบรมดา้นการบรหิารการจดัการการทอ่งเทีย่วส าหรบั  

ผู้บรหิารและบคุลากรทีท่ างานใน ศูนย์การเรยีนรูด้า้น
การเกษตรมลูนธิริฐับรุษุ

พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วในชมุชน  ณ วัดป่าหนองหลม่ 

แผนการพัฒนา

มัคคุเทศก์น้อย
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อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายด้านประมง

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลหนองน ้าใส

กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายด้านประมง
พิกดั : หมูท่ี ่2 ต.หนองน  าใส 
อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

ปรับปรงุสภาพภมูทิศันใ์หเ้หมาะแกก่ารเปน็ศนูย์เรยีนรู้

ส าหรบัศกึษาและดงูาน

พัฒนา และใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการศนูย์การเรยีน
เครือขา่ยดา้นประมงใหเ้ปน็ระบบ

ส่งเสรมิการจดัอบรมการท าเกษตรในวิถีต่าง ๆ /ความรู ้ 
ช่องทางการตลาด เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ ในการบรหิาร
จัดการ รวมทั งการศึกษาสถานท่ีในพื นท่ี เพ่ือจดัเป็นเสน้ทางการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล
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กิจกรรมการส ารวจข้อมลูพ้ืนฐานการทอ่งเทีย่วชุมชน 

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแก้ว

สวนลุงผิน

อ่างเก็บน ้าคลองหว้า

กลุ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

ไร่ ณ ชายแดน

กาแฟไอยรา

วัดเขาสารภี

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลทับพริก

สวนลุงผิน
พิกัด :  หมู่ 3 เขาสารพี

ต.ทับพรกิ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

วัดเขาสารภี
พิกัด : หมู่ 3 เขาสารพี

ต.ทับพรกิ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

กาแฟไอยรา
พิกัด :  ถนนรชัตะวถิ ีต.ทับพรกิ         

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

ไร่ ณ ชายแดน
พิกัด :  หมู่ 6 บ้านทบัพรกิ

ต.ทับพรกิ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

อ่างเก็บน้ าคลองหว้า
พิกัด :  3197 หมู่ 7

ต.ทับพรกิ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

กลุ่มปลูกฟ้าทะลายโจร
พิกัด :  หมู่ 7 บ้านคลองหวา้ใหม่

ต.ทับพรกิ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

แผนการพัฒนา

ออกแบบโปรแกรม  
การทอ่งเทีย่ว

ประชาสมัพนัธข์องด ี 
& การทอ่งเทีย่วต าบล
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กิจกรรมการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเท่ียวชุมชน 

อ่างเก็บน้ าคลองทับจันทร์
พิกัด :  130 หมู่ 3 ต.คลองทบัจนัทร ์              

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

ร้านกาแฟคลองวัว
พิกัด :  60 หมู่ 2 ต. คลองทบัจนัทร ์      

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

โคกหนองนาคลองทับจันทร์
พิกัด : 7 หมู่ 3 ต.คลองทบัจนัทร ์           

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

วรภัทร ฟาร์มหนูนา
พิกัด : 127 หมู่ 6 ต.คลองทบัจนัทร ์        

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

วัดเขาดินโสดาราษฎร์บ ารุง
พิกัด :  108 หมู่ 7 ต.คลองทบัจนัทร ์       

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

CHILL CORNER
พิกัด : 113 หมู่ 6 ต.คลองทบัจนัทร ์                 

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

อ าเภออรัญประเทศ  จงัหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน ้า

คลองทับจันทร์ วัดเขาดินโสดาราษฎร์บ้ารุง
โคกหนองนา

คลองทับจันทร์

ร้านกาแฟคลองวัว วรภัทร ฟาร์มหนูนา CHILL CORNER

สถานทีท่่องเทีย่วภายในต าบลคลองทับจนัทร์

จัดท าสือ่ออนไลน ์(คลปิวดีโิอ เผยแพรผ่า่นทาง 

YouTube + Facebook Fanpage) และโปสเตอร ์ 

เพื่อประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วภายในต าบล

อบรม ให้กับชมุชนเรือ่งการจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
โดยชุมชน (Community Based-Tourism)

แผนการพัฒนา
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กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพบปะ พูดคุย และประสานหน่วยงาน

ท้องถ่ินในพื นท่ี และวางแผนร่วมกัน เพ่ือเตรียม  

ความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักเล่าเร่ือง

ชุมชน ครั งท่ี 1

ต าบลผ่านศึก
อ าเภออรัญประเทศ  จงัหวัดสระแก้ว

16



กิจกรรมท่ี 1 ประชุมพบปะ พูดคุย และประสานหน่วยงาน

ท้องถ่ินในพื นท่ี และวางแผนร่วมกัน เพ่ือ                 

เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักเล่าเร่ือง

ชุมชน ครั งท่ี 1

ต าบลคลองไก่เถือ่น
อ าเภอคลองหาด  จงัหวัดสระแก้ว
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กิจกรรมท่ี 1 ประชุมและและประสานหน่วยงานท้องถ่ินในพื นท่ี 

และวางแผนร่วมกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การจัดกิจกรรม พร้อมส ารวจข้อมูลพื นฐาน 

กิจกรรมท่ี 5 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักเล่าเร่ือง

ชุมชน ครั งท่ี 1

ต าบลศรีกะอาง 
อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก
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มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

( 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย )

(U2T COVID -19 WEEK)
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T SWU ต าบลไทรเดีย่ว ร่วมกับอบต.ไทรเดี่ยว เสรมิก าลงัลงพื นทีด่ าเนนิการ

จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควดิ (U2T COVID-19 Week) พร้อมทั งแจกเจลแอลกอฮอลใ์ห้กบัประชาชน 

รวมถงึสง่ตอ่ใหก้ับ อสม.ในพื นที ่ร่วมด้วยชว่ยกนัเสรมิเกราะปอ้งกนั Covid-19 ต่อไป

➢ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านหนองปอ

➢ พื นทีช่มุชนหมู่ 6 บ้านหนองคาย

➢ ร้านคา้ และชมุชนหมู ่3 บ้านกุดโดน

➢ ศาลาประชาคมหมู ่9 

➢ โรงเรยีนตชด.การบนิไทย

ต ำบลไทรเดี่ยว
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T SWU ต าบลไทรทอง ได้ลงพื นที่ชมุชนในกจิกรรม U2T สู้ภัยโควดิ 

(U2T COVID-week) เพ่ือแจกเจลแอลกอฮอลใ์ห้ประชาชนในพื นที่ชมุชน ดังต่อไปนี 

➢ โรงเรยีนบา้นหนิกองหมู ่1

➢ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนิกองหมู ่1

➢ ร้านคา้และคนในชมุชนบา้นหินกอง หมู่ 1

➢ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้นหนิกอง

➢ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.ทรายทองหมู ่4

➢ ชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์หมู ่6

➢ องคก์ารบรกิารสว่นต าบลไทรทอง

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ต ำบลไทรทอง
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

วันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2564

ทีมงาน U2T ต าบลชอ่งกุ่ม ด าเนนิกจิกรรม COVID-19 Week "ก้าวต่อไป... สู้ภัยโควดิ“ 

จัดเตรยีมอปุกรณ ์หน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล ์เพ่ือแจกจา่ยให้กบัประชาชนต าบล

ช่องกุม่

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564

จากความรว่มมอืจาก อบต.ช่องกุม่ โดยท่านนายกอบต.มนตรี ประยงค์ข า  ให้ความ

อนุเคราะหร์ถน  าฉดีลา้งท าความสะอาด : อาคารเรยีน หอประชมุ และ โรงอาหารโรงเรยีน

ช่องกุม่วิทยา เพ่ือรองรับการเปดิเรยีน

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ต ำบลช่องกุ่ม
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

ต ำบลห้วยโจด
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T SWU ต าบลห้วยโจดได้ลงพื นที่ด าเนินการจัดกิจกรรม U2T 

สู้ภัยโควดิ (U2T COVID-19 Week) เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องโควิดและวัคซีน พร้อม

ทั งแจกหน้ากากอนามัยและแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานราชการในพื นที่

ชุมชนส าหรับไว้แจกจ่ายและด าเนินกิจกรรมให้กับประชาชนและชุมชนในล าดับต่อไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการป้องกันในแต่ละชุมชนนั น ๆ(จ านวน

หน้ากากอนามัย 62 กล่อง / เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มล. 30 ขวด )

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหว้ยโจด

2. องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยโจด

ภาพบรรยากาศการด าเนนิกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

วันท่ี  24 - 25 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T SWU ต าบลโนนหมากเคง็  ลงพื นทีด่ าเนินการ

จัดกิจกรรม " U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสูภ้ยัโควดิ" พร้อมทั งแจก

เจลแอลกอฮอลใ์ห้กบัประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู ่6 และหมู่ 8

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ต ำบลโนนหมำกเค็ง
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

ต ำบลหนองน  ำใส
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2564

ทีม U2T ต าบลหนองน  าใส ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก  “รุกคลีนพื นที่เคลียร์เชื อร้าย 

สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยการลงพื นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองน  าใสในการแจกโบรชัวร์ ใบความรู้ให้ความรู้กับร้านค้าในชุมชน เพ่ือกระจาย

ข้อมูล ข่าวสาร และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 -7

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 
ต ำบลทับพริก

อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T SWU ต าบลทบัพริก มอบแอลกอฮอลเ์จลส าหรับลา้งมือ และให้ความรู ้ใน

เรื่องของ Covid-19 ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื นทีต่ามสถานที ่ดังนี 

- องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับพรกิ - ผู้ใหญ่บา้นทั ง 7 หมู่

- ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นคลองหวา้ - โรงเรยีนบา้นคลองหวา้

- โรงเรยีนสระปทมุ - วัดเขาสารภี

- วัดคลองสมบรูณ์ - วัดปา้ยเขยีว 

- ส านกัสงฆ์คลองสมบรูณ์ - วัดคลองหวา้ 

- โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลทบัพรกิ - จุดตรวจทั ง 7 หมู่

- โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้นคลองหวา้ 

- โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นเขาสารภี

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2564

คณะท างาน U2T ต าบลคลองทับจนัทร์ รวมพลงัสูโ้ควดิ-19 เดินหน้าแจก

หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ใหก้ับสถานอีนามยัต าบลคลองทบัจนัทร์ และ

ชาวบ้านในชมุชน เพ่ือใช้ปอ้งกันและลดการติดเชื อโควดิ-19

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ต ำบลคลองทับจันทร์
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564

คณะท างาน U2T ต าบลผ่านศึก ร่วมรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื อไวรัสโคโรน่า และมอบแมสก์ให้กับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผ่านศึก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านหนองปรือ และเดินทางเข้าเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดการคัดกรองบุคคลเพ่ือเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของ  COVID - 19 และมอบสิง่ของแมสก ์เจลล้างมอื กาแฟ  และน  าดื่ม

ให้กับจุดตรวจ จ านวน 8 จุด 

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ต ำบลผ่ำนศึก
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ต ำบลคลองไก่เถื่อน
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบลวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

สมาชกิ U2T ต าบลคลองไกเ่ถื่อนได้มอบปา้ยประชาสมัพันธใ์หก้ับหนว่ยงาน 

เพ่ือเชญิชวนใหช้มุชนเขา้มาฉดีวคัซนีเพ่ือสรา้งภมูคิุ้มกันปอ้งกนั  COVID - 19

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

คณะท างาน  U2T ต าบลคลองไก่เถือ่น ได้ลงพื นที่แจกแอลกอฮอลล์า้งมือ 

และหนา้กากอนามยั ให้แก่ผูส้งูอายหุมูท่ี ่1 - 9
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กิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" 

ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรม

ต ำบลศรีกะอำง
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

วันท่ี 7 มิถุนายน 2564

คณะท างาน  U2T ต าบลศรีกะอาง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ลงพื นที่

ด าเนินกิจกรรม " U2T COVID - 19 WEEK ก้าวต่อไปสูภ้ยัโควิด" โดยร่วมมอบเจลล้างมือ

เเละหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เเก่

- อบต.ศรีกะอาง         - โรงเรยีนบา้นหนองกนัเกรา 

- โรงเรยีนบา้นเขาดนิ   - โรงเรยีนบา้นเกาะพกิุล 

- รพ.สต.บ้านละวา้       - อาสาสมัครกู้ชพี กู้ภัย อบต.ศรกีะอาง 
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U2Tผลการด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานความก้าวหน้า

(ก.พ. - ส.ค. 64)
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1. ประชมุทกุวนัจนัทร ์(กิจกรรม Meet กัน Monday) เพื่ออธบิายงาน พูดคยุ สอบถามสถานการณ์

ในพื นที ่และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ

2. ทีมงานต าบลไทรเดีย่วผลติสือ่ กิจกรรม “กกัตวัอยา่งไรใหส้รา้งสรรค”์  โดยจะเผยแพรผ่า่น

ช่องทาง “Youtube” และเพจ Facebook ต าบล

3. ผู้จ้างงานจดัท าคลปิวดิโีอสรปุผลการด าเนนิงานของต าบลไทรเดีย่ว

4. ผู้จ้างงานจดัท าผลติสื่อรณรงค ์ให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคระบาด COVID-19

5. ประชาสมัพนัธ ์เชิญชวนรบัฟงัการเสวนา/ การอบรม /กิจกรรมตา่ง ๆ  ฟรทีางชอ่งทางเพจ 

Facebook U2T ต าบล

6. ผู้จ้างงานแชรข์อ้มลูขา่วสาร และรายงานสถานการณโ์ควดิทีเ่กดิขึ นทั งในพื นทีผ่า่นชอ่งทางเพจ 

Facebook ของต าบล

7. ผู้จ้างงานเขา้รว่มอบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้งั”

8. ผู้จ้างงานเกบ็บนัทกึขอ้มลูลงใน Application Cbd.u2t.ac.th 

9. ผู้จ้างงานในพื นทีส่ ารวจและกรอกขอ้มลูส ารวจเพือ่เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่

อุบัตใิหมใ่นระบบ PBM

10. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

11. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

12. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่น ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะ      

ตามทีก่ระทรวง อว. ก าหนด 

ภาพผลงานการออกแบบของผู้จ้างงานในพ้ืนที่

ต ำบลไทรเดี่ยว
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ภาพการประชุมกิจกรรม Meet กัน Monday

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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1. ผู้จ้างงานเข้ารว่มรณรงคป์ระชาสมัพันธก์ารควบคุมปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออก

2. ผู้จ้างงานมอบเจลลา้งมือรว่มกบั รพ.สต. ผู้น าชุมชน โรงเรยีน ร้านค้าและประชาชนภายในพื นที ่     

3. ผู้จ้างงานจัดท าสือ่ประชาสมัพันธ/์ คลิปวีดีโอ แชร์ข้อมูลขา่วสารลงเพจ Facebook ของต าบล        

เช่น ร้านอาหารทีร่ว่มโครงการคนละครึง่ ภายในพื นทีอ่ าเภอคลองหาด 

4. ผู้จ้างงานเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการการศกึษา

5. ผู้จ้างงานเขา้รว่มประชมุคณะท างานปอ้งกันโรคติดต่อระดับต าบลไทรทอง

6. ผู้จ้างงานจดัท าแผนที่เสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัิศาสตรใ์กลเ้คยีงต าบลไทรทอง 

เพ่ือไปยอ้นรอย "เขมรเเดง" ในอ าเภอคลองหาด จังหวดัสระเเกว้

7. ผู้จ้างงานเข้ารว่มอบรมออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM หัวข้อ”สือ่ในยุค ONLINE ท าอย่างไรใหป้งั”

8. ผู้จ้างงานเกบ็บนัทึกขอ้มูลลงใน Application Cbd.u2t.ac.th 

9. ให้ผู้จา้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจ เพ่ือเฝา้ระวงัการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่      

อุบัติใหมใ่นระบบ PBM 

10. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

11.  กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

12. มอบหมายใหผู้จ้้างงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่น ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะ 

ตามที่กระทรวง อว. ก าหนด 

ต ำบลไทรทอง
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

ภาพผลงานการออกแบบของผู้จ้างงานในพ้ืนที่

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด ส านักสงฆห์นองบัว 

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ติดตามความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมอบรมออนไลน์ส่งเสรมิการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวชุมชน

หัวข้อ ""การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน"

ต ำบลช่องกุ่ม
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

1. ผู้จ้างงานในพื นทีร่ว่มท าท ากจิกรรมพฒันาท าความสะอาด ส านกัสงฆห์นองบวั 

2. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท าเพจ Facebook: ของฝากและแหลง่ทอ่งเทีย่วต าบลช่องกุม่

3. ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร/กจิกรรม /คลปิวดิโีอตา่ง ๆ ผ่านเพจ Facebook ของต าบล 

4. คณะทมีงาน U2T ต าบลชอ่งกุม่รว่มประชมุออนไลน ์เพื่อตดิตามความคบืหนา้โครงการ ฯ

5. ด าเนนิการจดักจิกรรมอบรมออนไลนส์่งเสรมิการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน หัวขอ้  

การออกแบบโปรแกรมทอ่งเทีย่วชมุชน“

6. ผู้จ้างงานเขา้รว่มอบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สื่อในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้งั”

7. ให้ผูจ้า้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจเพือ่เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของ

โรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นระบบ PBM 

8. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

9. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

10. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่น ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะ 

ตามทีก่ระทรวง อว. ก าหนด

ภาพผลงานทีมงานท าเพจ FACEBOOK ของฝากและแหล่งท่องเที่ยวต าบลช่องกุ่ม

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจต าบล

ภาพผลงานการออกแบบโปสเตอร์ของผู้จ้างงานในพื้นที่เก่ียวกับสถานการณ์ COVID - 19

ภาพผลงานการออกแบบโปสเตอร์ของผู้จ้างงานในพื้นที่ หัวข้อ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ

ต ำบลห้วยโจด
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

1. ผู้จ้างงานในพื นที่จดัท าโปสเตอร์ ให้ความรูต้า่ง ๆ เกี่ยวกบั COVID-19

2. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท าโปสเตอร ์เกี่ยวกับวสิาหกจิชมุชนหรอืกลุม่อาชพีแต่ละหมูบ่้าน 

3. ผู้จ้างงานในพื นที่จดัท าคลิปวดิีโอ และหาขอ้มลูแนะน า สถานทีท่่องเทีย่วในต าบลทีน่่าสนใจ        

4. จัดท าคลปิวดิโีอ เกี่ยวกับ COVID-19 เช่น การรณรงคเ์ชญิชวนให้มาฉดีวคัซนี / วิธีการ           

ป้องกันตนเอง การใสแ่มส ล้างมืออย่างถกูตอ้ง เป็นต้น 

5. ประชาสมัพันธข์อ้มูล ข่าวสาร คลิปวิดโีอตา่ง ๆ ที่ทางคณะทมีงานไดจ้ดัท าขึ นมา รวมไปถงึ  

การแชรแ์ละรายงานสถานการณ ์COVID-19 ที่เกิดขึ นทั งในพื นที่ต าบล/จงัหวดัสระแก้ว และ

ภาพรวมของระดับประเทศ       

6. ผู้จ้างงานเขา้ร่วมอบรมออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM หัวข้อ”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอย่างไรใหป้งั”

7 ให้ผู้จา้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มูลส ารวจเพ่ือเฝา้ระวงัการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่

อุบัติใหมใ่นระบบ PBM 

8. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

9. กรอกข้อมลูต าบลโปรไฟล์ตามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

10. มอบหมายให้ผูจ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผ่าน ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะ 

ตามที่กระทรวง อว. ก าหนด 
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ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ภาพผลงานการออกแบบโปสเตอร์/เข้าเอาร่วมอบรมของผู้จ้างงานในพื้นที่

ภาพการอกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว 3 DAYS Trip จังหวัดสระแก้วของผู้จ้างงาน

ภาพการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวภายในต าบล

ต ำบลโนนหมำกเค็ง
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

1. จัดประชมุทีมงานต าบลประชมุออนไลน ์ เพ่ือหารือแนวทาการปรบัแผนกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณก์ารการแพรร่ะบาด COVID-19

2. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท าใหนสิติดแูล และจดัท าโปสเตอรชดุความรูเกีย่วกบัการปองกันโรค COVID - 19

และคลปิการรณรงคฉดีวคัซนีปองกนั COVID-19 เพ่ือประชาสมัพันธทางเพจ Facebook

4. ผู้จ้างงานออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว 3 DAYS Trip ของจงัหวดัสระแกว้โดยมแีหลง่ทอ่งเที่ยว

ของต าบลโนนหมากเคง็ประกอบอยูใ่นเสน้ทางการท่องเที่ยว

5. ประชาสมัพันธส์ถานทีท่่องเที่ยวภายในต าบลผา่นเพจ Facebook ของต าบล    

6. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานเขา้อบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้งั”

7. ให้ผู้จ้างงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจเพ่ือเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหมใ่นระบบ PBM 

8. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

9. กรอกข้อมลูต าบลโปรไฟล์ตามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

10. มอบหมายให้ผูจ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผ่าน ระบบ e-Learning 

จ านวน 4 ทักษะตามที่กระทรวง อว. ก าหนด 
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1. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท า จัดท าคลปิวดิโีอในการดแูลตนเอง และเชญิชวนใหค้นในพื นทีเ่ขา้รว่มการฉดีวคัซนี

2. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท า poster/ Infographic เกี่ยวกับโรค COVID-19 ส าหรบัประชาสมัพนัธค์นในพื นที ่

และลงขอ้มลูกจิกรรมความเคลือ่นไหวภายในต าบล เช่น ความรู ้/การรณรงคเ์กีย่วกับโรค COVID-19

หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัต าบล 

3. จัดท าวดิโีอประชาสมัพนัธใ์นด้านตา่ง ๆ ภายในต าบล เช่น ด้านทอ่งเทีย่ว/ของดขีองเดน่ เพือ่จดัเกบ็เปน็

ฐานขอ้มลู และประชาสมัพนัธต์ าบล

4. จัดท าแผนทีต่ าบลอยา่งละเอยีด เพือ่ประเมนิพื นทีแ่ละวางแผนกจิกรรมส าหรบัการฝึกอบรม 

5. วางแผนการจดัท าเวบ็ไซตต์ าบลหนองน  าใส เพื่อการประชาสมัพนัธ ์

6. จัดการฝกึอบรมความรูใ้ห้กบัผูจ้า้งงานในพื นทีแ่บบออนไลน ์โดยมุง่เนน้การน าไปใชไ้ด้จรงิ เพื่อน า  

ความรูท้ีไ่ด้ไปถา่ยทอดตอ่แกผู่้ทีส่นใจ

7. มอบหมายใหผู้้จา้งงานเขา้อบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้ัง”

8. ให้ผู้จา้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจเพือ่เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่

อุบัติใหมใ่นระบบ PBM 

9. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

10. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

11. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่น ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะตามที่             

กระทรวง อว. ก าหนด 

ต ำบลหนองน  ำใส
อ ำเภอวัฒนนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ภาพคลิปวีดิโอการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม COVID – 19 WEEK

พร้อมการดูแลตนเอง และเชิญชวนให้คนในพื้นที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีน

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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ภาพผลงานการออกแบบโปสเตอร์ของผู้จ้างงานในพื้นที่เก่ียวกับสถานการณ์ COVID - 19

ต ำบลทับพริก
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. ผู้จ้างงานในพื นทีจ่ดัท าโปสเตอร ์ให้ความรูต้า่ง ๆ เกีย่วกบั COVID-19

2. จัดท าคลปิวดีโีอประชาสมัพนัธแ์นะน าต าบลทบัพรกิ

3. ผู้จ้างงานจดัท าเพจ FACEBOOK ณ ทับพรกิ เพื่อประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่วภายในต าบล

4. ประชาสมัพนัธข์อ้มลู ข่าวสาร เกีย่วกบัสถานการณ ์COVID-19 ที่เกดิขึ นภายในพื นทีต่ าบล      

และภายในจงัหวดัสระแกว้ผา่นทางเพจ Facebook ของต าบล

5. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานเขา้อบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้งั”

6. ให้ผูจ้า้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจเพือ่เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่

อุบัตใิหมใ่นระบบ PBM 

7. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

8. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

9. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่น ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะ 

ตามทีก่ระทรวง อว. ก าหนด 

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ภาพผลงานจัดท าเพจ FACEBOOK ณ ทับพริก เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
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1. ด าเนนิกจิกรรมอบรมออนไลนใ์หก้บัผูจ้า้งงาน ในการพฒันาทกัษะการผลติสือ่ เพื่อการถา่ยทอดประสบการณ ์       

เลา่เรือ่งราวของชมุชน ในดา้นการทอ่งเทีย่วชมุชน และผลติภณัฑข์องชมุชน พร้อมจดัท าโปสเตอร์

2. สรุปรายงานสถานการณแ์ละกจิกรรม COVID-19 WEEK ภายในต าบลใหก้บัมหาวทิยาลยัทราบ

3. ร่างคูม่อืการทอ่งเทีย่วต าบลคลองทบัจนัทรโ์ดยใหผู้จ้า้งงานรวบรวมขอ้มลู ภาพถา่ย มาน าเสนอ 

ในรปูแบบคูม่อืประชาสมัพนัธ์

4. จัดท าคลปิวดิโีอ ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่อ่งเทีย่ว และผลติภณัฑข์องต าบลคลองทบัจนัทร ์ดังนี 

- โคกหนองนาพฒันาชมุชนต าบลคลองทบัจนัทร์

- ผลติภณัฑฟ์ารม์เพาะเลี ยงหนนูา ธุรกจิ start up /ผลติภณัฑน์  าตาลออ้ยอนิทรยีเ์พือ่สขุภาพ

- สถานทีท่อ่งเทีย่วอา่งเกบ็น  าเขารงั/ วัดเขาดนิโสดาราม จุดศนูยร์วมแหง่ศรทัธา 

- ฐานขอ้มลู ช่องทางการตลาดการขายสนิคา้หรอืผลติภณัฑช์มุชน ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน ์เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิ 

ใหค้วามรูก้ลุม่ START UP / ผลติภณัฑไ์ดเ้ขา้ถงึชอ่งทางการขายสนิคา้ผา่น SHOPEE, LASADA, U-OTOP OTOPTODAY

5. ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่อ่งเทีย่วภายในจงัหวดัสระแกว้

6. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานเขา้อบรมออนไลนผ์า่นระบบ ZOOM หัวขอ้”สือ่ในยคุ ONLINE ท าอยา่งไรใหป้งั”

7. ให้ผูจ้า้งงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจ เพื่อเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นระบบ PBM 

8. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

9. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ใหส้มบรูณ์

10. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่นระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะตามทีก่ระทรวง อว. 

ก าหนด 

ต ำบลคลองทับจันทร์
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพผลงานการออกแบบโปสเตอร์ของผู้จ้างงาน (สถานที่ท่องเท่ียว/ผลติภัณฑ์ในต าบล)

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ภาพการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวภายในจังหวัดสระแก้ว
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ต ำบลผ่ำนศึก
อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. คณะท างานจัดท าข้อมูลการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเข้ารับข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้  

การพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของประธานศูนย์การเรียนรู้ เพื่อน าไปจัดท าข้อมูล            

ขั นพื นฐานของผู้สอน ผู้เรียน และผลิตภัณฑ์

2. ทีม "U2T ผ่านศึก เข้าร่วมกิจกรรมการคัดกรองวัดไข้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสาวเอ้ และ               

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัฒนานิคมล้อก 5 พร้อมทั งมอบขนม สมุด ดินสอ และเจลล้างมือให้กับ          

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. ทีม U2T ผ่านศึก เข้ารว่มแขง่ขนั U2T Hackathon 2021 ภูมิภาคตะวนัออก“ ในเรือ่งของ  “กระชาย”   

โดยเปน็  1 ใน 41 ทีมที่ผ่านการคดัเลอืกรอบแรก

4. ผู้จ้างงานจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์และคลปิวดิโีอลงเพจต าบล “Facebook ของต าบลผา่นศกึ”

5. ทีม U2T ต าบลผา่นศกึ ได้โพสตภ์าพการให้ก าลงัใจในการท างานของบคุลากรทางการแพทย ์และ

เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าลงัปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานการณ์วกิฤตของการแพรร่ะบาด COVID-19 

6. ให้ผู้จ้างงานในพื นทีส่ ารวจ และกรอกขอ้มลูส ารวจ เพือ่เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่อบุัตใิหม ่   

ในระบบ PBM 

7. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดอืน

8. กรอกขอ้มลูต าบลโปรไฟลต์ามรอบเดอืนในระบบ PBM ให้สมบรูณ์

9. มอบหมายใหผู้จ้า้งงานในพื นทรีอบใหมอ่บรมทกัษะผา่นระบบ 

e-Learning จ านวน 4 ทักษะตามทีก่ระทรวง อว. ก าหนด 
ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ภาพเข้าร่วมการเข้ารับข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพการโพสต์ภาพการให้ก าลังใจในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ภาพกิจกรรมแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย 

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน HACKATHON 
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ต ำบลคลองไก่เถื่อน
อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

1. ทีมคณะ U2T ต าบลคลองไก่เถื่อนลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย  ให้แก่ผู้สูงอายุ

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

2. ทีม U2T คลองไก่เถื่อน เข้าร่วมแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาคตะวันออก“ ในเรื่องของ 

“ล าไย” โดยเป็น  1 ใน 41 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกรอบแรก

3. ผู้จ้างงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิปวิดีโอลงเพจต าบล “Facebook ของต าบลคลองไก่เถื่อน ”

4. ทีม U2T คลองไก่เถื่อน ได้โพสต์ภาพการให้ก าลังใจในการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์และ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาด COVID-19 

6. ให้ผู้จ้างงานในพื้นท่ีส ารวจ และกรอกข้อมูลส ารวจ เพื่อเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ     

อุบัติใหม่ในระบบ PBM 

7. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดือน

8. กรอกข้อมูลต าบลโปรไฟล์ตามรอบเดือนในระบบ PBM ให้สมบูรณ์

9. มอบหมายให้ผู้จ้างงานในพื้นทีรอบใหม่อบรมทักษะผ่าน ระบบ e-Learning จ านวน 4 ทักษะตามที่

กระทรวง อว. ก าหนด 

ภาพการโพสต์ภาพการให้ก าลังใจในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน HACKATHON 

ภาพกิจกรรมแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย 

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล
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ภาพกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน HACKATHON 

ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมผ่านเพจ FACEBOOK ต าบล

ภาพกิจกรรมแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย 

ต ำบลศรีกะอำง
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

1. ทีมคณะ U2T ต าบลศรีกะอาง ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย  ให้แก่ รพ .สต. / 

อบต./โรงเรียน ต่าง ๆ ภายในต าบล

2. ทีมคณะ U2T ต าบลศรีกะอางเข้าร่วมแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาคตะวันออก“ ในเรื่องของ     

“พืชตัดใบ” โดยเป็น  1 ใน 41 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกรอบแรก

3. ผู้จ้างงานจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ และคลิปวิดีโอลงเพจต าบล “Facebook ของต าบลคลองไก่เถื่อน ”

4. ทีม U2T ต าบลศรีกะอาง ได้โพสต์ภาพการให้ก าลังใจในการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์และ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาด COVID-19 

6. ให้ผู้จ้างงานในพื้นท่ีส ารวจ และกรอกข้อมูลส ารวจ เพื่อเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ     

อุบัติใหม่ในระบบ PBM 

7. กรอกระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects รายงานผลไตรมาสประจ าเดือน

8. กรอกข้อมูลต าบลโปรไฟล์ตามรอบเดือนในระบบ PBM ให้สมบูรณ์

9. มอบหมายให้ผู้จ้างงานในพื้นทีรอบใหม่อบรมทักษะผ่าน ระบบ e-Learning                          

จ านวน 4 ทักษะตามที่กระทรวง อว. ก าหนด 
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➢ U2T SWU ต าบลห้วยโจด อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลช่องกุม่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลคลองทับจันทร ์อ าเภออรญัประเทศ จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลทับพรกิ อ าเภออรญัประเทศ จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลผ่านศึก อ าเภออรญัประเทศ จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด จังหวดัสระแกว้

➢ U2T SWU ต าบลศรกีะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก
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แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1) ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (25-27 มี.ค. 64)

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห/์ จัดท าแนวทางในการ

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว  (30 ม.ีค 64)

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- ในพื นทีไ่มม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน 

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตดิตาม 

- ในพื นทีไ่มม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชนมานานแลว้

- ปลดัรกัษาการแทน และก าลงัจะเลอืกตั งใหม ่

- ด้วยสถานการณโ์ควดิจงึปรบักจิกรรมอบรมทกัษะออนไลน์

อนุมัติ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 31,690 บาท

คงเหลอื 738,610 บาท

ต าบลไทรเด่ียว
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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อนมุตั ิ800,000 บาท

ใช้จา่ย 39,300 บาท

คงเหลอื 760,700 บาท

แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1) ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน 

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห/์ จัดท า

แนวทางในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพื นที ่ 

ระหวา่งมหาวทิยาลยั/ เครอืขา่ยคณะท างาน

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- ในพื้นที่ไมม่แีหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน

- ด้วยสถานการณโ์ควิด ท าให้ไม่สามารถด าเนนิกจิกรรมได ้ 

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตดิตาม 

- ในพื้นที่ไมม่แีหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน จึงเป็นอุปสรรคในการจดัท ากจิกรรม  

อบรม/ วางแผนพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว/ จัดโปรแกรมการทอ่งเทีย่วได้

- ในแต่ละหมูบ่า้นของต าบล มีของดีและเดน่ตา่งกนัออกไป

ต าบลไทรทอง
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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อนมุตั ิ800,000 บาท

ใช้จา่ย 77,000 บาท

คงเหลอื 723,000 บาท

แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  ส ารวจขอ้มูลพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (25-27 มี.ค. 64)

2) ประชุมระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์/ จัดท าแนวทางในการสง่เสรมิการท่องเที่ยว ในพื นท่ีระหว่างมหาวิทยาลยั/    

เครอืขา่ยคณะท างาน (30 มี.ค. 64)

3) อบรมสง่เสรมิการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วชมุชน ปรับปรุงองค์ประกอบที่จ าเป็น ด้านการท่องเที่ยวและออกแบบ

โปรแกรมการท่องเท่ียว (28-29 ส.ค. 64)

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ -19

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตดิตาม 

- จากผลส ารวจแหลง่ทอ่งเทีย่วต าบล มีอ่างเกบ็น  าพระปรง และอ่างเกบ็น  าหว้ยชนั  สามารถสง่เสรมิและพฒันา 

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัของจงัหวดัสระแกว้ได้

ต าบลช่องกุ่ม
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

47



อนมุตั ิ800,000 บาท

ใช้จา่ย 74,236 บาท

คงเหลอื 725,764 บาท

ต าบลโนนหมากเค็ง
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1) ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (25-27 มี.ค. 64)

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห์/ จัดท าแนวทางในการ

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว (31 มี.ค. 64)

แผนงานพฒันาผลติภณัฑแ์ละยกระดบัสนิคา้ในชมุชน

3) พัฒนาออกแบบผลติภณัฑใ์หม้มีาตรฐานฯ

3.1 พัฒนาออกแบบผลติภณัฑใ์หม้มีาตรฐานฯ (ครั งที ่1)

ปญัหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ -19

- ไม่ค่อยมผีลติภณัฑใ์นชมุชน

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตอ้งตดิตาม 

- จากการส ารวจพื นทีพ่บแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงเปน็   

เส้นทางการทอ่งเทีย่วได้

- ข้อมูลทางดา้นผลติภณัฑ ์ยังไม่โดดเดน่ มีไม่เพยีงพอ

- ขาดองคค์วามรูเ้รือ่งการบรหิารการจดัการทอ่งเทีย่ว 

และการแปรรปูเปน็ผลติภณัฑด์า้นสมนุไพร

- แนวทางในอนาคต คือ สร้างการตลาดผลติภณัฑ์/แนวทาง  

การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วในต าบลใหเ้ชือ่มโยงกบัเสน้ทาง   

การทอ่งเทีย่วอุทยานแหง่ชาตนิ  าตกปางสดีา

48



แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจขอ้มูลพื นฐานการท่องเที่ยวชมุชน (25-27 มี.ค. 64) 

2) ประชมุระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์/ จัดท าแนวทางในการสง่เสรมิการท่องเที่ยว ในพื นท่ีระหว่างมหาวิทยาลยั/ เครือขา่ยคณะท างาน (31 มี.ค. 64)

3) กิจกรรมอบรมสง่เสรมิการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมุชน ปรับปรุงองค์ประกอบที่จ าเป็นดา้นการทอ่งเที่ยวและออกแบบโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว

3.1  กิจกรรมอบรมความรูท้างการท่องเทีย่วและผลิตภณัฑท์างการท่องเทีย่วอบรมออนไลน์ (8 ก.ย. 64)

ปญัหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด -19

- ทรัพยากรในพื นท่ีไม่โดดเด่น/ ไม่มีสถานท่ีท่องเที่ยวในชมุชน

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตอ้งตดิตาม 

- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในชมุชนนอกจากวัดและศาสนสถาน

- ขาดการรวมกลุ่มสรา้งผลิตภณัฑช์มุชน

- จัดอบรมรว่มกับต าบลใกลเ้คียง เรื่องท่องเท่ียวเชงิทางผ่าน แต่ด้วย   

สถานการณโ์ควิด-19 จึงต้องปรบัเปลี่ยนเป็นการฝึกอบรมออนไลน์

ต าบลหนองน้ าใส
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อนุมตัิ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 41,217 บาท

คงเหลอื 758,783 บาท
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แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (22-24 มี.ค. 64) 

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห/์ จัดท าแนวทางในการสง่เสรมิการ  

ท่องเทีย่วในพื นทีร่ะหวา่งมหาวทิยาลยั/ เครอืขา่ยคณะท างาน (31 มี.ค. 64)

3) อบรมสง่เสรมิการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน ปรับปรงุองคป์ระกอบทีจ่ าเปน็

ด้านการทอ่งเทีย่วและออกแบบโปรแกรมการทอ่งเทีย่ว

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ -19

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตอ้งตดิตาม 

- สถานทีท่อ่งเทีย่วไมเ่ดน่ชดั

- ทางเลอืกทีจ่ะพฒันาสง่เสรมิอาชพีได ้คือ สวนสมนุไพรลงุเลก็

- ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณารว่ม คือ ผลติภณัฑ ์OTOP “เฟอรน์เิจอรไ์ม”้

ต าบลห้วยโจด
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อนุมตัิ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 46,861 บาท

คงเหลอื 753,139 บาท
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แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (25 - 27 มี.ค. 64) 

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห/์ จัดท าแนวทางในการสง่เสรมิการ    

ท่องเทีย่วในพื นทีร่ะหวา่งมหาวทิยาลยั/ เครอืขา่ยคณะท างาน (30 ม.ีค. 64)

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ -19

- ไมม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วในชมุชน

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ต้องติดตาม 

- ทรพัยากรดา้นการเกษตร และธรรมชาต ิน่าสนใจทีจ่ะน ามาพฒันาใหเ้ปน็

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรหรอืทางธรรมชาต ิ

ต าบลทับพริก
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อนุมตัิ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 34,700 บาท

คงเหลอื 765,300 บาท
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แผนงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

1)  ส ารวจขอ้มลูพื นฐานการทอ่งเทีย่วชมุชน (22 - 24 มี.ค. 64) 

2) ประชมุระดมความคดิเพือ่วเิคราะห์/ จัดท าแนวทางในการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพื นที่

ระหวา่งมหาวทิยาลยั/เครอืขา่ยคณะท างาน (30 มี.ค. 64)

ปญัหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด -19

ข้อสงัเกต/ ข้อเสนอแนะ/ ประเดน็ตอ้งตดิตาม 

- การวางแผนไว้ด้านช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ต้องขยายออกไปด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จึงท าให้ต้องพัฒนากิจกรรมและแผนงานใหม่    

แต่ยังคงเป้าหมายการพัฒนาเดิม

- ระยะเวลาท างานที่เหลือน้อยของผู้จ้างงานประกอบกับกับงานพัฒนาที่พ่ึงเริ่มต้น แต่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ยังไม่  แน่นอน จึงท าให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะ 

และปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา

อนุมัติ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 83,690 บาท

คงเหลอื 716,360 บาท

ต าบลคลองทับจันทร์
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

52



อนุมัติ 800,000 บ.

ใช้จา่ย 41,800 บ.

คงเหลอื 758,200 บ.

1) ประชมุและส ารวจพื นทีก่ารท างานของประชาชน/บณัฑติ/ นิสติ/นกัศกึษา และไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุในพื นทีจ่ านวน 2 ครั ง 

2) การพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็นกัเลา่เรือ่งชมุชน ด าเนนิงานจดักจิกรรมไป 1 ครั ง 

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

หลายกิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิดและประกาศ ศบค 

นครนายกที่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในพื นที่ ช่วงเดือน เม.ย –ก.ย 64

ต าบลผ่านศึก
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

หลายกิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิดและประกาศ ศบค 

นครนายกที่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในพื นที่ ช่วงเดือน เม.ย –ก.ย 64

1) ประชมุและส ารวจพื นทีก่ารท างานของประชาชน/บณัฑติ/ นิสติ/นกัศกึษา และไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุในพื นทีจ่ านวน 2 ครั ง 

2) การพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็นกัเลา่เรือ่งชมุชน ด าเนนิงานจดักจิกรรมไป 1 ครั ง 

ต าบลคลองไก่เถื่อน
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

อนุมตัิ 800,000 บาท

ใช้จา่ย 96,300 บาท

คงเหลอื 703,700 บาท
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อนุมัติ 800,000  บ.

ใช้จา่ย 55,100 บ.

คงเหลอื 744,900 บ.

ต าบลศรีกะอาง
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ปัญหา/ อุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

หลายกิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิดและประกาศ ศบค 

นครนายกที่ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในพื นที่ ช่วงเดือน เม.ย –ก.ย 64

1) ประชมุและส ารวจพื นทีก่ารท างานของประชาชน/บณัฑติ/ นิสติ/นกัศกึษา และไดเ้ขา้

ร่วมประชมุในพื นทีจ่ านวน 2 ครั ง 

2) การพฒันาบคุลากรใหเ้ปน็นกัเลา่เรือ่งชมุชน ด าเนนิงานจดักจิกรรมไป 1 ครั ง 
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U2T
ผลการด าเนินโครงการภาพรวม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รายงานความก้าวหน้า
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ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบรูณาการ

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาพบรรยากาศ

การประชุม/การวางแผนการด าเนินกิจกรรม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒน กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15669

E-Mail : ssoswu@g.swu.ac.th

www. sso.op.swu.ac.th


