รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2564

โดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและวัตถุประสงค์ของ U2T
1. หลักการและวัตถุประสงค์ของ U2T
เนื่องจากชุมชนจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี เขตรังสิต การ
คมนาคมสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มีตลาดต้นไม้ในอำเภอองครักษ์ มีร้าน
อาหารและร้านกาแฟ ประชาชนออกมาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ประชากรทั่วไปเป็นผู้สูงวัยมาก
ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยพึ่งลูกหลานที่ออกไปทำงาน ผู้สูงวัยที่เจ็บป่ วยจะประกอบไปด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน เป็นต้น ผู้ซื้อเป็นเกษตรกรกำลังซื้อไม่
แน่นอน ประกอบกับประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซา มีภาวะเงินเฟ้ อ และนโยบายป้ องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลดอย่างมาก สภาพแวดล้อมภูมิอากาศเหมาะกับการเพาะปลูก
อาชีพหลักยังเป็นเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพราชการ ร้อยละ 11.1 อาชีพการค้าปลีก ร้อยละ 9.7
อาชีพอุตสาหกรรม ร้อยละ 8.7 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.7 บริการอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.1 อื่นๆ ร้อย
ละ 25.9 กสิกรรมเป็นแบบใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีที่ฉีดพ่นในนาข้าว และสวนผักผลไม้ จะปนเปื้อนในดิน
แหล่งน้ำ ทำให้ประชาขนเจ็บป่ วยในระยะยาว ประกอบกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยังไม่แพร่หลายอย่าง
เขตอื่น ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการอาการที่ปลอดสารพิษมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
ด้านอาหารปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบยั่งยืน
ปัญหาของชุมชน พื้นที่เพาะปลูกมีปัญหาดินเปรี้ยว เกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านภัยธรรมชาติ ขาด
การบริหารจัดการน้ำที่ดี ผลิตผลทางการเกษตรกรรมมีหลากหลายแต่มีอายุการเก็บที่สั้น ได้แก่ มะยง ชิด
กระท้อน กล้วย ขนุน ทุเรียน ลองกอง ไผ่เลี้ยง มะนาว การปลูกข้าว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การขายกิ่ง
พันธุ์ พืชไร่สมุนไพร การเลี้ยงปลา เป็นการขายสินค้าตรงไม่ผ่านการแปรรูป หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่มี
องค์ความรู้ในการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบไม่ได้มาตรฐาน ขาดความ
องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร การคุม
ราคาให้คงที่ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ตลาดเพื่อกระจายสินค้า และระบบโลจิสติกในการส่งสินค้าถึงมือผู้
บริโภค สร้างมาตรฐานสินค้า ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินทำกิน เน้น
กระบวนทัศน์ใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่พึ่งพาตนเอง การยกระดับสินค้า การแปรรูป
และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์การแปรรูปให้มีมาตรฐานเหมาะกับความต้องการ
ตลาด เช่น ผักผลไม้สด มะยงชิด มะดัน น้อยหน่า กระท้อน ผักพื้นบ้าน ปลาแห้ง ปลาป่ น เป็นต้น โดย
พื้นที่รับผิดชอบ ตำบล ชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน
2. เพื่อสร้างอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
3. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ และการตลาดแบบออนไลน์
4. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
5. เพื่อขยายตลาดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
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2. กรอบการดำเนินกิจกรรมของ U2T
พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด
3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด
4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มราย
ได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
กิจกรรมทั้งหมด

รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
1.การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20
อัตรา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตำบล การกำกับ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับ National System Integrator
3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตำบล การกำกับ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับ Regional System Integrator
4. การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายตำบล
(ระดับ System Integrator)
5. อบรมเชิงปฏิบัติการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์และการ
ตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1
8. กิจกรรมลงพื้นที่
9. ประชุมกลุ่มย่อย

4. โครงสร้างของผู้ดำเนินงานรายตำบลที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อเสนอโครงการของตำบล
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1
มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอ
องครักษ์ จังหวักนครนายก
· เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา โดยงบ
ประมาณการจ้างงาน 20 คนต่อตำบล
เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของตำบล
· เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์
· เกิดการจ้างงานในชุมชน บัณฑิตใหม่
ในชุมชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดในทุก
ด้าน
· มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความสุข ความ
รัก ความเอื้อเฟื้อ และมีความสามัคคีใน
ชุมชน
· ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์ของ
ตำบล

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชุมพล

กระบวนการมีส่วนร่วม

ชุมชน 8 หมู่บ้านตำบลชุมพล
มหาลัย

ผู้ถูกจ้างงาน 13 คน

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
ของตำบลชุมพล
1.ข้อมูลพื้นฐานของตำบล
1.1

ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป

· ลักษณะที่ตั้ง
ที่ทำการบริหารส่วนตำบลชุมพล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร
· เนื้อที่
ตำบลชุมพล มีพื้นที่โดยประมาณ 32.69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,431 ไร่
· ประชากร
โดยมีจำนวนประชากร 5,817 คน แยกเป็น ชาย 2,851 คน หญิง 2,966 คน
· การปกครอง
ตำบลชุมพลประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านทำนบ
ภูมิประเทศ
หมู่ที่ 2 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ตำบลชุมพลมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
หมู่ที่ 3 บ้านใต้ทดคลอง 16
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
หมู่ที่ 4 บ้านปากคลอง 15
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระอาจารย์
หมู่ที่ 5 บ้านชุมพล
อำเภอองครักษ์
หมู่ที่ 6 บ้านปากบึงป้ าย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพืชอุดม อำเภอ
หมู่ที่ 7 บ้านปากคลอง 15 หกวา
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมู่ที่ 8 บ้านใต้แอนคลอง 14
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงน้ำรักษ์ และตำบลดอน
สภาตำบชุมพล ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

1.2

สถานภาพด้านสุขภาพ
1.3

ข้อมูลด้านสาธารณสุขของ ตำบล
ชุมพล อำเภอ องครักษ์ จังวัด
นครนายก พบว่า มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง คือ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านทำนบ

สถานภาพด้านความเป็นอยู่

ประชากรในปี 2562 มีจำนวนครัวเรือ 1,481 ครัวเรือน และมี
จำนวนประชากร 5,817 คน แยกเป็น ชาย 2,851 คน หญิง 2,966
คน
ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจความยากจน ปี 2561, 2562 มีดังนี้
ปี 2561 ครัวเรือนยากจน มีจำนวน 14 ครัวเรือน
ปี 2562 ครัวเรือนยากจน มีจำนวน 3 ครัวเรือน
ความแตกต่างทั้งสองปี มีจำนวน 11 ครัวเรือน คิดเป็น 78.57% 3

1.4 สถานภาพด้านการศึกษา
ในตำบลชุมพล มีสถานการศึกษา ดังนี้
โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านคลอง 14
2. โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)
3. โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์)
4. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5. โรงเรียนใฝ่ ดีวิทยาอนุบาล
โรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 9 แห่ง

ลักษณะเศรษฐกิจ
อาชีพของราษฎรในเขตตำบลชุมพล ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา และบาง
ส่วนประกอบอาชีพอื่น ได้แก่ กิจการค้าขาย, เลี้ยงปลา,
รับจ้างทั่วไป และ รับข้าราชการ
กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ
จำนวน 6 กลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทำนบ
หมู่ที่ 1
- ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน บ้านทำนบ
หมู่ที่ 1
- กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทำนบ
หมู่ที่ 1
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดราษฎรศรัทธาธรรม หมู่ที่ 2
- กลุ่มสตรีชุมพลพัฒนา
หมู่ที่ 5
- กลุ่มเกษตรกรทำนา บ้านชุมพล
หมู่ที่ 5

1.6 สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
1.ถนนในเขต อบต.ชุมพล
2.ถนนลาดยางคลอง 15 (นย.3004)
3.ถนนลาดยาง คลอง 14 (นย.3006)
4.ถนนลำลูกกา คลอง 14,15,16
5.ถนนลูกรังสายเลียบคลอง 16 ฝั่งหลังวัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม
6.ถนนลูกรังฝั่งตะวันตก สายคลอง 15
7.ถนนลูกรังเทียบคลองบึงป้ าย
8.ถนนลูกรังสายบ้านน้าวี – หลังวัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม
9.ถนนลูกรังเทียบคลองแอน
10.ถนนลูกรังสายคลองแอน
ประปาหมู่บ้าน ตำบลชุมพล
1. หมู่ที่ 1 - ประปาบ้านทำนบ
- ประปาบ้านทำนบซอยวากัฟ
(มัสยิดซูรอตุ้ลอิสลาม)
2. หมู่ที่ 2 - ประปานวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3. หมู่ที่ 3-4 - ประปาบ้านใต้ทดคลอง 16
4. หมู่ที่ 5 - ประปาบ้านชุมพล
5. หมู่ที่ 6 - ประปาบ้านปากบึงป้ าย
6. หมู่ที่ 7 - ประปาบ้านคลอง 6 วา
7. หมู่ที่ 8 - ประปาบ้านคลอง 14 (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 14)
- ประปาบ้านคลอง 14
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2.หน่วยงานในท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน
2.1 หน่วยงานในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล (Chumphon Subdistrict Administrative Organization)
ที่อยู่ :ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล 55 หมู่ 5 อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 26120
ช่องทางการติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 0-3761-2311 / 0-3761-2225
โทรสาร 0-3761-2226
อีเมล์ admin@chumphon-sao.go.th
วิสัยทัศน์/พันธกิจ : มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐาน
ความพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ผู้นำในชุมชน
- นายชัยณรงค์ มินศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล) โทร 09-2889-7971
- นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) โทร 08-6995-3597
3. อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3.2 ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3.1 อาชีพ
อาชีพของราษฎรในเขตตำบลชุมพล
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ได้แก่ การทำนา และบาง
ส่วนประกอบอาชีพ อื่น ได้แก่
– กิจการการค้าขาย
– เลี้ยงปลา
– รับจ้างทั่วไป
– รับราชการ

- ขนมทองม้วน
- น้ำมันสมุนไพรมะกรูด น้ำมันสมุนไพร จากธรรมชาติ สกัดมา
จากผลมะกรูด สำหรับสูดดมแก้เป็นลม แก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล
ใช้ทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ คลายเส้น และป้ องกันยุง
- ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้
- ลูกประคบสมุนไพร แก้อาการปวดบวม รักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต
- ไข่เค็ม โดยกลุ่มออมทรัพย์ชุมพลพัฒนา นายนภสิทธิ์ กุลสุ
14/4 หมู่ 1 บ้านทำนบ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
- ไม้กวาด
- ดอกไม่จันทน์

4. สถานที่สำคัญ สถานที่น่าสนใจ
- วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- มัสยิคนูรุ้ลอิสลาม
- มัสยิคอิสลามนครนายก
- มัสยิคซูรอตุ้ลมุสลิม
- มัสยิคดารุ้ลมุอ์มินีน
- มัสยิคกลางจังหวัดนครนายก(ฮากีมุด
ดีน)เฉลิมพระเกียรติ
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บทที่ 3 แผนการดำเนินงาน / กิจกรรม
ของตำบล U2T ที่รับผิดขอบ
1. รูปแบบ/วิธีการดำเนินกิจกรรม
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
จัดอบรมในรูปแบบ on-site
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
ชุมชน
จัดอบรมในรูปแบบ on-site
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์และ
การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1
จัดอบรมในรูปแบบ on-site
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพสำหรับคนยุคใหม่
จัดอบรมในรูปแบบ on-site และ online
1.5 กิจกรรมสำรวจเพื่อเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
1.6 ประชุมกลุ่มย่อย
ประชุมผ่านช่องทาง online

2. กลุ่มเป้ าหมาย
- ประชาชนทั่วไปในชุมชน
- ผู้ว่างงาน
- ผู้ขาดรายได้

3. การเผยแพร่ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน
Social media
- เพจ Facebook : U2T Health Hub Hero 3H Med Swu
- เพจ Facebook : ของดีชุมพล
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บทที่ 4 ผลการดำเนินกิจกรรม
แผนกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม ลงสำรวจพื้นที่ตำบลชุมพล
สรุปกิจกรรม : ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)
รวมถึงค้นหาแหล่งท่องเที่ยว รีวิวร้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวตำบลชุมพล เพื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางเพจ U2T Health Hub Hero 3H Med SWU

แผนกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม Health Hub Hero
สรุปกิจกรรม : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมโยคะบนเก้าอี้ นอกจากนี้ยังมีสาธิตและอธิบายให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ การทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง กาแฟเพื่อสุขภาพ และ ข้าวเกรียบเห็ด ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

แผนกิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม U2T สู้กับ COVID (U2T – COVID WEEK) ตำบลชุมพล
สรุปกิจกรรม : รณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 และ ให้ความรู้แก่ประชนเรื่องการปฏิบัติตนในสภาวะการระบาดของ
โรค COVID-19

แผนกิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนยุคใหม่
สรุปกิจกรรม : จัดกิจกกรมสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดและแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ รับคำแนะนำจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่
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แผนกิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานผลิตภัณฑ์พร้อมสอนแสดงการทำผลิตภัณฑ์
สรุปกิจกรรม : จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่าย เพื่อแสดงผลงานและสินค้าที่
เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาสินค้าของทีมงาน U2T ทีมชุมพล ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ร่วมงานนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในตำบลชุมพล ณ แหล่งเรียนรู้บ้านเพิ่มพูน(บ้านแม่จำนงค์) และ
แหล่งเรียนรู้เห็ดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
สรุปกิจกรรม : เข้าเรียนรู้และรับชมสาธิตวิธีการทำไม้กวาด และ แหนมเห็ด เรียนรู้กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้บ้านเพิ่มพูน(บ้านแม่จำนงค์) และ แหล่งเรียนรู้เห็ดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนำไปต่อยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบล ชุมพล
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บทที่ 5 สรุปการวิเคราะห์
โครงการ / กิจกรรม
1. สรุป / วิเคราะห์ กิจกรรม U2T ระยะที่ 1
จากประเด็นปัญหาในตำบลก่อนเริ่มโครงการพบว่า ประชาชนว่างงานและขาดรายได้ ขาดทักษะ
ด้านการตลาด มีปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่เป็นที่รู้จัก เมื่อประเมิน
ศักยภาพตำบลพบว่า ตำบลชุมพลก่อนเริ่มโครงการเป็นตำบลที่อยู่รอด จึงเกิดเป็นโจทย์พื้นที่ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพการตลาดของชุมชน 3. สร้างเสริมและพัฒนา
สุขภาพของชุมชน และ 4. นำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จากการวางแผนดำเนิน
กิจกรรมโครงการตามโจทย์พื้นที่ผลลัพธ์ที่ปรากฏพบว่า ตำบลชุมพลมีการพัฒนาและยกระดับด้านต่างๆ
ได้แก่เศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวประชาชนในตำบลชุมพลมีการพัฒนาทักษะด้านการตลาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลลัพธ์ให้เกิดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และเมื่อประเมินศักยภาพ
ตำบลหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการระยะที่ 1 ผ่านไปแล้วตำบลชุมพลจัดเป็นตำบลที่มุ่งสู่ความ
ยั่งยืนได้
2. แนวทางการต่อยอดไปสู่การดำเนิน
กิจกรรม ระยะที่ 2

ประชาสัมพันธ์ตำบลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามของตำบลตัวอย่างด้านวัฒนธรรมเนื่องจาก
ตำบลชุมพล เป็นชุมชน 2 เชื้อชาติ มีวิถีวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมมุสลิม วัฒนธรรมพุทธ
และวัฒนธรรมมอญ ทำให้เกิดอัตลักษณ์ชุมชนทางการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นในการโปรโมทกิจกรรมทัวร์
ในตำบลชุมพล เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาได้สัมผัสชุมชน 2 เชื้อชาติ 3 วัฒนธรรม ทำกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนวิถีวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากโครงการในระยะที่ 1

3. ข้อเสนอแนะ / ปั ญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข

-

คู่มือการทำงานในเรื่องการเขียนแบบฟอร์มโครงการหรือข้อมูลอื่นๆ
มีการส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้ าหมายได้
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ภาคผนวก
ฐานข้อมูลในตำบล / รายชื่อ Active Actor /ปราชญ์ชุมชน
1.) นาง จำนงค์ วันหวัง เจ้าของ เเหล่งเรียนรู้บ้านเพิ่มพูน (เเม่จำนงค์) ผู้ให้ความรู้และสาธิตขั้นตอน
การทำไม้กวาด
2.) นาง หทัยรัตน์ มะดี ผู้ให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำแหนมเห็ด และ เห็ดทอดคลุกผง ณ เเห
ล่งเรียนรู้เห็ด เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
เบอร์ผู้ประสานงานในตำบล

RODEO

1.) นายชัยณรงค์ มินศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล) โทร 09-2889-7971
2.) นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) โทร 08-6995-3597
แผนที่ในตำบล ฯลฯ

ภาพแผนที่ท่องเที่ยวตำบลชุมพล

ภาพแผนที่เส้นทางจักรยานตำบลชุมพล
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