รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2564

โดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและวัตถุประสงค์ของ U2T
เนื่องจากชุมชนจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ และจังหวัดปทุมธานี เขตรังสิต การคมนาคม
สะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มีตลาดต้นไม้ในอำเภอองครักษ์ มีร้านอาหารและร้าน
กาแฟ ประชาชนออกมาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ประชากรทั่วไปเป็นผู้สูงวัยมากประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้
น้อยพึ่งลูกหลานที่ออกไปทำงาน ผู้สูงวัยที่เจ็บป่วยจะประกอบไปด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมัน โรคอ้วน เป็นต้น ผู้ซื้อเป็นเกษตรกรกำลังซื้อไม่แน่นอน ประกอบกับประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ซบเซา มีภาวะเงินเฟ้อ และนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลดอย่างมาก
สภาพแวดล้อมภูมิอากาศเหมาะกับการเพาะปลูก อาชีพหลักยังเป็นเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพ
ราชการ ร้อยละ 11.1 อาชีพการค้าปลีก ร้อยละ 9.7 อาชีพอุตสาหกรรม ร้อยละ 8.7 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.7
บริการอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 5.1 อื่นๆ ร้อยละ 25.9 กสิกรรมเป็นแบบใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีที่ฉีดพ่นในนาข้าว
และสวนผักผลไม้ จะปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ ทำให้ประชาขนเจ็บป่วยในระยะยาว ประกอบกับการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ยังไม่แพร่หลายอย่างเขตอื่น ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการอาการที่ปลอดสารพิษมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพประชาชนแบบยั่งยืน
ปัญหาของชุมชน พื้นที่เพาะปลูกมีปัญหาดินเปรี้ยว เกษตรกรมีความเสี่ยงในด้านภัยธรรมชาติ ขาดการ
บริหารจัดการน้ำที่ดี ผลิตผลทางการเกษตรกรรมมีหลากหลายแต่มีอายุการเก็บที่สั้น ได้แก่ มะยง ชิด กระท้อน
กล้วย ขนุน ทุเรียน ลองกอง ไผ่เลี้ยง มะนาว การปลูกข้าว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การขายกิ่งพันธุ์ พืชไร่
สมุนไพร การเลี้ยงปลา เป็นการขายสินค้าตรงไม่ผ่านการแปรรูป หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่มีองค์ความรู้ในการจัด
จำหน่ายทางออนไลน์ สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบไม่ได้มาตรฐาน ขาดความองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการทางเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร การคุมราคาให้คงที่ ดังนั้น การสร้างพื้นที่
ตลาดเพื่อกระจายสินค้า และระบบโลจิสติกในการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค สร้างมาตรฐานสินค้า ชุมชนมีความ
ต้องการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินทำกิน เน้นกระบวนทัศน์ใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่
พึ่งพาตนเอง การยกระดับสินค้า การแปรรูปและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์การแปรรูปให้มี
มาตรฐานเหมาะกับความต้องการตลาด เช่น ผักผลไม้สด มะยงชิด มะดัน น้อยหน่า กระท้อน ผักพื้นบ้าน ปลาแห้ง
ปลาป่น เป็นต้น โดยพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน
เพื่อสร้างอาชีพ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ และการตลาดแบบออนไลน์
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
เพื่อขยายตลาดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

2. กรอบการดำเนินกิจกรรมของ U2T
พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
คิดเป็นร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด
3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
ให้แก่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด

รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
1. การจ้างงานตามภารกิจต่างๆ 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. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างเสริมสุข
ภาพทุกช่วงวัย
สำหรับ Health Hub Hero
6. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย
7. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์และการตลาด
ออนไลน์ให้โดนใจผู้ซื้อ รุ่นที่ 2
8. กิจกรรมลงพื้นที่
9. ประชุมกลุ่มย่อย

3. ข้อเสนอโครงการของตำบล
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
• เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา
โดยงบประมาณการจ้างงาน 20 คนต่อตำบล เพื่อดำเนิน
กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล
• เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า
5 ผลิตภัณฑ์
• เกิดการจ้างงานในชุมชน บัณฑิตใหม่ในชุมชนเข้ามาพัฒนา
พื้นที่บ้านเกิดในทุกด้าน
• มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความสุข ความรัก ความเอื้อเฟื้อ และมี
ความสามัคคีในชุมชน
• ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เป็น
เอกลักษณ์ของตำบล

4. โครงสร้างของผู้ดำเนินงานรายตำบลที่เกี่ยวข้อง
รพสต.บ้านบน
ผู้จ้างงาน จำนวน 17 คน

กระบวนดำเนินงานรายตำบล

อบต.บางปลากด
กศน.ตำบลบางปลากด

ตำบลบางปลากด 11 หมู่บ้าน

บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของตำบลบางปลากด
• การปกครอง
1. ข้อมูลพื้นฐานของตำบล
ตำบลบางปลากดแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่ ได้แก่
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป
หมู่ 1 บ้านคลอง 29
ตำบลบางปลากดได้มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดอยุธยาและ
หมู่
2 บ้านคลองหมาหลง
สมุทรสงคราม เป็นบางส่วนอาศัยอยู่ตามลำคลองเป็นกลุ่มๆ ต่อมาปี
หมู่ 3 บ้านเหนือประตูน้ำ
พ.ศ.2475 จึงตั้งชื่อ ตำบลนี้ว่า ตำบลบางปลากฎ ซึ่งหมายความว่า
หมู่ 4 บ้านกลางคลอง 30
ปรากฏการณ์ แต่ด้วยเพราะมีปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง คือ ปลากด ชุกชุมมาก
หมู่ 5 บ้านล่าง
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลบางปลากดตามชื่อปลา และต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อ
หมู่ 6 บ้านกลาง
จากคำว่า ปรากฏ เป็นตำบลบางปลากด ปัจจุบันตำบลบางปลากด เป็น
หมู่ 7 บ้านเกาะกลาง
ตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หมู่ 8 บ้านเกาะ
• ประชากร
หมู่ 9 บ้านนอก
ตำบลบางปลากดมีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,517 คน
หมู่ 10 บ้านบน
แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 2,664 และเพศหญิงจำนวน 2,853 จำนวน
หมู่ 11 บ้านคูคต
• ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบางปลากดมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก
ตำบลบางปลากด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่และตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

1.2 สถานภาพด้านสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลากด ขนาดเล็กรับผิดชอบ
ประชากร จำนวนน้อยกว่า 3,000 คน
1.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
รพ.สต.บ้านบน หมู่ที่ 10
1.2.2 สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
1.2.3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
1.2.4 คลินิก จำนวน 2 แห่ง
1.2.5 อัตราการมีส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

1.3 สถานภาพด้านความเป็นอยู่

ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มครัวเรือนมีความแออัด
เป็นลักษณะรวมกันเป็นกระจุกใหญ่ ไม่กระจาย ที่อยู่มีน้าท่วมขัง
เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
- ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจความยากจน ปี 2561,2562 มีดังนี้
ปี 2561 ครัวเรือนยากจน มีจานวน 189 ครัวเรือน
ปี 2562 ครัวเรือนยากจน มีจานวน 78 ครัวเรือน
ความแตกต่างทั้งสองปี มีจานวน 111 ครัวเรือน คิดเป็น 58.73%

1.4 สถานภาพด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ช่วยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา ตัวนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับที่เปิดสอน คือระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน – แห่ง

1.5 สถานภาพด้านรายได้
เนื่องจากพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำนา การทำสวน ปลูกพืชไร่เพื่อใช้ใน
การบริโภคในครัวเรือนและค้าขาย นอกจากนี้ชาวบ้านในตำบลบางปลากดยัง
นิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ชำถุง ชำ
กิ่ง ไม้กระถาง ไม้ตัดใบ รวมถึงไม้ประดับคลุมล้อม เพื่อใช้ทางการค้าอีกด้วย

1.6 สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยาม 1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง
- สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนลูกรังลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางน้ำ ลำคลอง บางหมู่บ้านรถโดยสารประจำทาง และจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งเป็นพาหนะในการเดินทาง
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ 5 แห่ง ระบุ โทรศัพท์สาธารณะ

2. หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน
2.1 หน่วยงานในท้องถิ่น
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ช่องทางการติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อ 037 630105 / 037-392835 , โทรสาร 037-392835
วิสัยทัศน์/พันธกิจ :
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 ผู้นำในชุมชน
1. นายสุรศักดิ์ นาคอุไร ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
2. นายกวี ยามเย็น ตำแหน่ง: กำนันบางปลากด เบอร์โทรติดต่อ 0835981513
3. อาชีพ / ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เนื่องจากพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำนา
การทำสวน ปลูกพืชไร่เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและค้าขาย นอกจากนี้ชาวบ้านในตำบลบางปลากดยังนิยมปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ชำถุง ชำกิ่ง ไม้กระถาง ไม้ตัดใบ รวมถึงไม้ประดับคลุมล้อม
เพื่อใช้ทางการค้าอีกด้วย
4. สถานที่สำคัญ สถานที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัดประสิทธิเวช
วัดอรุณฉายาราม
วัดคลองสามสิบ
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
วัดบางปลากด
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

บทที่ 3 แผนการดำเนินงาน /
กิจกรรมของตำบล U2T ที่รับผิดขอบ
1. รูปแบบ/วิธีการดำเนินกิจกรรม เช่น สำรวจ / อบรม (Online Onsite) /ติดตาม
1.1 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
จัดอบรมในรูปแบบ on-site (กิจกรรมร่วมกับชุมชน)
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน
จัดอบรมในรูปแบบ on-site (กิจกรรมเสริมจากโครงการ)
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนยุคใหม่ Health Hub Hero
จัดอบรมในรูปแบบ on-site และ online (กิจกรรมหลักของโครงการ)
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย
จัดอบรมในรูปแบบ on-site และ online (กิจกรรมหลักของโครงการ)
1.5 กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)
จัดอบรมในรูปแบบ on-sit (กิจกรรมหลักของโครงการ)
1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ให้โดนใจผู้ซื้อ
จัดอบรมในรูปแบบ on-sit (กิจกรรมหลักของโครงการ)
1.7 กิจกรรมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล (กิจกรรมหลักของโครงการ)
1.8 ประชุมกลุ่มย่อย
ประชุมผ่านช่องทาง online
2. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไปในชุมชน
- ผู้ว่างงาน
- ผู้ขาดรายได้
3. การเผยแพร่ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Social media
- เพจ Facebook : U2T Health Hub Hero 3H Med Swu
- เพจ Facebook : Bangplakod Shop

บทที่ 4 ผลการดำเนินกิจกรรม
แผนกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมปลูกต้นกล้วย
สรุปกิจกรรม : ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็น
หมู่บ้านที่น่าอยู่

แผนกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่ตำบลบางปลากด
สรุปกิจกรรม : มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ และการ
พัฒนาอาชีพในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลบางปลากด จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเส้น
ทางปั่นจักรยาน โปรโมทการท่องเที่ยวผ่านเพจ U2T Health Hub Hero 3H Med SWU และ
รีวิวแหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหาร ในตำบลบางปลากด

แผนกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Health Hub Hero
สรุปกิจกรรม : ส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายด้วยโยคะบนเก้าอี้สำหรับคนในชุมชนและ
สามารถนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ ช่วยส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และพัฒนาทักษะการ
ทำกาแฟหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยสาธิตกาแฟเพื่อสุขภาพที่สามารถทานร่วมกับน้ำผลไม้ได้ดีให้
เหมาะกับยุคปัจจุบัน

แผนกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)
สรุปกิจกรรม : รณรงค์แจกแมสและเจลแอลกฮอล์ การสร้าง SAFE ZONE และเขตปลอดภัยห่าง
ไกลโควิด และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันเชื้อ COVID – 19 และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง

แผนกิจกรรมที่ 5 กิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์ชีวิตปลอดภัย
สรุปกิจกรรม : ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพด้านการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ส่ง
เสริมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะกรูดปลอดภัยจากสารเคมี และส่งเสริม
พัฒนาทักษะอาชีพต่อยอดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ ประชาชนสามารถนำทักษะด้านนี้ไปประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และลดการใช้สารเคมีต่อพืชพรรณมากขึ้น

แผนกิจกรรมที่ 6 กิจกรรม เทคนิคการขายผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ให้โดนใจผู้ซื้อ
สรุปกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องการสอนเทคนิคการสร้างเพจ สร้างคอนเทนต์ ในการเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ตำบลผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ให้เข้าถึงผู้บริโภคตัวจริง รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องกลยุทธการใช้งาน Social Media ในแต่ละ
แพลตฟอร์ม เพื่อนำไปปรับใช้ในการต่อยอดการประชาสัมพันธ์สินค้า

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนกิจกรรมที่ 7 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
สรุปกิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน ส่งผลให้บุคลากรทางโรงเรียนและนักเรียนมีมีสุขภาพจิตที่ดี เพราะสภาพแวดล้อมดี และช่วย
ปลูกฝังเรื่องความสะอาด ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

แผนกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมจัดทาสื่อ VDO Clip ตามแนวทาง การป้องกัน Covid – 19
สรุปกิจกรรม :จัดทำสื่อ VDO Clip ตามแนวทาง การป้องกัน Covid – 19 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รณรงค์การฉีดวัคซีนต้านโควิดในชุมชน

บทที่ 5 สรุปการวิเคราะห์โครงการ /
กิจกรรม ของโครงการระยะที่ 1
1. สรุป / วิเคราะห์ กิจกรรม U2T ระยะที่ 1
โครงการ U2T ช่วยส่งเสริมทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เกิดการสร้างรายได้ภายในชุมชน ตามจุดประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนา
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การส่งเสริมและสนับสนุน
SMEs อีกทั้ง โครงการ U2t ช่วยพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากเดิมเป็นตำบลที่อยู่รอด
มาเป็นตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง อย่างไรก็ดีในระยะที่ 1 นั้นทางสมาชิกในโครงการได้เห็นจุดเด่น จุด
ด้อย และโอกาสในการที่จะพัฒนาตำบลที่รับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาทางโครงการได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมุ่งที่จะส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาในมิติต่างๆ เพื่อให้
ตำบลมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้บางกิจกรรม
ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในรูปแบบลงพื้นที่ได้ สมาชิกตำบลบางปลากดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในระยะที่
2 เราจะสามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบมายิ่งขึ้น และนำความรู้ นวัตกรรม กิจกรรม ที่
จะช่วยส่งเสริมให้ตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. แนวทางการต่อยอดไปสู่การดำเนินกิจกรรม ระยะที่ 2
พัฒนาพื้นที่ตำบลบางปลากดและยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ชุมชน
ตำบลบางปลากดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์พรรณไม้ รู้ที่จักกันในชื่อว่า “หมู่บ้านไม้ดอก/ไม้ประดับ” แต่ชุมชนยังขาดทักษะในอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และด้านการนำความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยว และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
หรือไม่ก็ตามโดยวิธีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมและให้มีผลมากที่สุดเพื่อ
เป็นการผลิตรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น
3. ข้อเสนอแนะ / ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข
หากโครงการ U2T ได้ดำเนินกิจกรรมต่อในระยะที่ 2 เพื่อจะได้มีความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสมาชิกโครงการ U2T
ในระยะที่ 1 จัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบางปลากด เนื่อง
ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมในรูปแบบลงพื้นที่ได้จึงทำให้กิจกรรมส่วนมากถูกจำกัด อุปสรรคในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
ถูกจำกัดด้วย จำนวนคน ระยะห่าง และการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพนั้นลดน้อยลง อย่างไรก็ดีถ้าโครงการ U2T ได้ดำเนินกิจกรรมต่อในระยะที่ 2 และด้วย
ศักยกาพการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ในระยะที่ 2 ดำเนิน
กิจกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำเนิดไว้มากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก
ฐานข้อมูลในตำบล / รายชื่อ Active Actor /ปราชญ์ชุมชน
1. นายกวี ยามเย็น ตำแหน่ง: กำนัน บางปลากด ผู้นำชุมชน
2. นางสาวอธิษฐาน มะนูน ตำแหน่ง: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
เบอร์ผู้ประสานงานในตำบล
1. นายกวี ยามเย็น ตำแหน่ง: กำนัน บางปลากด ผู้นำชุมชน เบอร์ติดต่อ 0835981513
2. นางสาวอธิษฐาน มะนูน ตำแหน่ง: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 เบอร์ติดต่อ 0865285433
แผนที่ในตำบล ฯลฯ

แผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางปั่นจักรยาน
จัดทำโดย กลุ่ม U2T ตำบลบางปลากด

