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บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและวัตถุประสงค์ของ U2T
ตามที่ เ กิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เกิ ดปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิ ตจบใหม่ไม่สามารถหางานทาได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบ อย่าง
รุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจานวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาดได้ว่าจะมีโครงการภายใต้ “พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจา ก
สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจานวนมากที่จะลงไปดาเนินการในพื้นที่หรือ
ชุม ชน อาทิ เ ช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่ องเที่ ยวและเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้
หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เกิดความซ้าซ้อนของโครงการ การใช้จ่าย
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ได้อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้เกิดการบูรณา
การโครงการในพื้ นที่ เ ป็นไปอย่างมี ประสิท ธิภาพและเป็นไปตามความต้องการ ของพื้นที่ อย่างแท้ จ ริง ควรมี
หน่วยงานในพื้นที่ที่ทาหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area
Based System Integrator) ซึ่ง มหาวิท ยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่ง ที่ ก ระจายอยู่ตามภูมิ ภาคต่างๆของประเทศ
สามารถที่จะทาหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับ ตาบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทางาน ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อให้การทางานบูรณา การนี้ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลที่สามารถนาไปสู่การลดความยากจน
อย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) ในการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ
จะมุ่งเน้นในการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลักๆดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่หน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายตาบล โดยใน 1
ตาบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ดูแล 2. มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
ตามปัญหาและความ ต้องการของชุมชน อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาการตลาดและสิ่ง
อานวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและ พัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง การพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวชุม ชน เป็นต้น 3. มหาวิท ยาลัยเป็นหน่วยจ้างงานในการดาเนินโครงการของ
หน่วยงานต่างๆในตาบล มีทาหน้าที่ กากับดูแลการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ประมาณ
15-20 คนต่อ ตาบล 4. มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ประสานงานและทางานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใน การดาเนินการโครงการภายในพื้นที่ 5. มหาวิทยาลัยทาหน้าที่บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่
ไปดาเนินการโครงการภายใน ตาบล ในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6. มหาวิทยาลัย
จัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตาบล (Community Big Data) เพื่อให้ เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนินการบูรณาการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดทาระบบการบูร ณาการโครงการต่างๆในอีก 2 ระดับคือระดับภูมิภาค (Regional
System Integrator) และ ระดับ ประเทศ (National System Integrator) โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึก ษา 9
ภูมิ ภาค ภายใต้ กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาค
กลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง จะทาหน้าที่ในการบูรณาการโครงการ ต่างๆ
ระหว่างชุมชนหรือตาบลในพื้นที่ (Regional System Integrator) ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรโครงการ ร่วมกัน การ
แบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมต่อกันในโซ่คุณค่า (Value Chain) ของสินค้าและบริการ
เช่นการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ การบ ริโภค สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่
เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ เป็นต้น และในระดับประเทศ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะร่วมกับ สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่เป็น National
System Integrator เพื่อทาหน้าที่บูรณาการ โครงการและข้อมูลต่างๆในภาพรวม การประเมินผลกระทบ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ ชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทานโยบายและกลยุทธ์ในการลดปัญหาความยากจนแบบมี
เป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)

2. กรอบการดําเนินกิจกรรมของ U2T

3. Proposal ตําบลคลองใหญ่
แบบฟอร์มรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. พื้นที่รับผิดชอบ ตาบล/แขวง ...คลองใหญ่... อาเภอ/เขต ...องครักษ์... จังหวัด ...นครนายก....
2. ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ ชุมชนตลาดต้นไม้คลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ความต้องการของชุมได้แก่
- ผลงานนวัตกรรมจากการดาเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สินค้าที่มีมาตรฐานสามารถขึ้นทะเบียน OTOP ได้และสามารถรองรับหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้
ซื้อ-ผู้ขาย สินค้าและการบริการที่เพิ่มมากขึ้น และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่ อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีก ารใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่เพื่อสร้างแบรด์สินค้าของชุม ชน และจังหวัดนครนายก รวมทั้งเพื่อการกระตุ้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้าและการบริการที่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการ และรายได้
ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างงาน การขายสินค้าและบริการ
- ชุดข้อมมูลขนาดใหญ่ของชุมชนอาทิเช่น ข้อมูลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายและสินค้าที่มีอยู่เดิม ไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรแปรูป อาหารและยาสมุนไพรไทย ข้อมูล
ทางสังคม จานวนประชากรของประชาชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์และประชาชนผู้มาใช้บริการ
ชุดข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รวมไปถึงชุดข้อมูล มาตรการด้านสาธารณสุขที่
สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และชุดข้อมูลแผนปฏิบัติ
การการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์ก ารระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ ระบบ
รายงานสถานการณ์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่ทันต่อเหตุการณ์ การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส กลุ่ม
สงสัย และการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินการ (เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุม ชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน)
- แผนงานตามข้อเสนอหลัก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

- ชื่อโครงการย่อย โครงการบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟู
เศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กิจกรรมหลักที่ 1 การดาเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
แนวใหม่ที่ขึ้นทะเบียน OTOP ได้และเป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้โดยชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจ สหกรณ์ภายในชุมชน
ได้แก่
กิจกรรมย่อยที่ 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้าOTOP
กิจกรรมย่อยที่ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปลูกพืชผักเคลด้วยระบบไฮโดรโปรนิคปลอดสารเพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้าOTOP
กิจกรรมย่อยที่ 3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสูตรฟอร์มูเลชั่นจากพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชเพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้าOTOP
กิจกรรมหลักที่ 2 การดาเนินการสารวจข้อมูลผู้ซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การบริการ ความต้องการของผู้
ซื้อ และความเชื่อมั่นด้านมาตรการทางสาธารณสุขความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการทีป่ ลอดภัยจากโรค
ไวรัส COVID-19 ได้แก่
กิจกรรมย่อยที่ 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้ใน
ตลาดคลอง15เพื่อการเพิม่ ความสะดวกในการซื้อขายสินค้า การบริการ ลดความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และเพิ่มช่องทางการตลาดและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรมย่อยที่ 5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้า
ของชุมชนด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียมให้กับชุมชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย
กระบวนฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรมย่อยที่ 6. จัดกิจกรรมโควิด WEEK
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินการ
1) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มเกษตรกร และสินค้าการบริการที่เพิ่ม
รายได้ในชุมชนและสังคม รวมถึงการจ้างงานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ
ชุมชนและการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่สร้างงานสร้างอาชีพของประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่
2) เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ปลอดภัยจาก
โรคไวรัส COVID-19 รวมถึงชุดข้อมูลการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

และโรคระบาดใหม่ ระบบรายงานสถานการณ์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่ทันต่อเหตุการณ์ การคัดกรองจัดระดับกลุม่
เสี่ยง กลุ่มสัมผัส กลุ่มสงสัย และการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
3) เพื่อให้เกิดการจัดทาข้อมูลใหม่ขนาดใหญ่ของชุมชน ด้านเกษตร การแปรูปผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาหารและยาเพื่อสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย พืชผักพืชสมุนไพรโดยมีการใช้นวัต
กรรมในการผลิตเป็นผลิตภัณ ฑ์ ส ร้างมู ล ค่าเพิ่ม ของสินค้า พัฒ นากลุ่ม เกษตรกร วิส าหกิ จ ชุม ชน สหกรณ์ ใช้
นวัตกรรมผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน
3.2 ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ (ระบุร้อยละของกิจกรรม)
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
คิดเป็นร้อยละ ..30... ของกิจกรรมทั้งหมด
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
คิดเป็นร้อยละ ..20... ของกิจกรรมทั้งหมด
3) การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
คิดเป็นร้อยละ ..25... ของกิจกรรมทั้งหมด
4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ..25... ของกิจกรรมทั้งหมด
3.3 รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่
1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จานวน 20 อัตรา
2) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตาบล การกากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ National System
Integrator
3) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตาบล การกากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ Regional System
Integrator
4) การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของโครงการรายตาบล (ระดับ System Integrator)
5) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าOTOP
6) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาการปลูกพืชผักเคลด้วยระบบไฮโดรโปรนิคปลอดสารเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าOTOP
7) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนวัตกรรมสูตรฟอร์มูเลชั่นจากพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าOTOP
8) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้ในตลาดคลอง15

เพื่อการเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้า การบริการ ลดความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์ การระบาดของโรค
ไวรัส COVID-19 และเพิม่ ช่องทางการตลาด
9) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้าของชุมชน
ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียมให้กับชุมชน งบประมาณ
10) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal
11) จัดกิจกรรมโควิด WEEK
3.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ข องโครงการ/กิจกรรมในการดําเนินการ (อธิบ ายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอืน่
ให้แก่ชุมชน ที่มีความชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
1) เชิงปริมาณ จานวนผลงานนวัตกรรมจากการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย 3 ชิ้นงานที่สามารถขึ้น
ทะเบียน OTOP ได้และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้กลุม่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงการ
ใช้สินค้าและบริการได้ รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ให้กับประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ได้
บูรณาการกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว และกระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้า การบริการ
2) เชิงคุณภาพ ได้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลการพัฒนาระบบแอนดรอยด์
แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้ในตลาดคลอง15เพื่อการเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้า การบริการ ลด
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และเพิ่มช่องทางการตลาด และการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้าของชุมชนด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้
อย่างเท่าเทียมให้กับชุมชนขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ปลอดภัยจากโรคไวรัส
COVID-19 รวมถึงชุดข้อมูลการเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรค
ระบาดใหม่ ระบบรายงานสถานการณ์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่ทันต่อเหตุการณ์ และข้อมูลใหม่ขนาดใหญ่ของ
ชุมชน ด้านเกษตร การแปรูปผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาหารและยาเพื่อสุขภาพด้าน
แพทย์แผนไทย พืชผักพืชสมุนไพรโดยมีการใช้นวัตกรรมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า พัฒนา
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ใช้นวัตกรรมผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุม่ รวมถึง
การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้วย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน

4. โครงสร้างของผู้ดําเนินงานรายตําบลที่เกี่ยวข้อง
4.1 โครงสร้างระดับนโยบาย

4.2 โครงสร้างระดับมหาวิทยาลัย

4.3 โครงสร้างของผู้ดําเนินงานรายตําบลที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของตําบล U2T ที่รับผิดชอบ
1. ข้อมูลทั่วไปของตําบลคลองใหญ่
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป
ตาบลคลองใหญ่ มี จ านวนครัวเรือนทั้ง หมด 2,783 ครัวเรือน และมี ป ระชากรจากการสารวจทั้งหมด
6,419 คน เป็นชาย 3031 คน หญิง 3,388 คน มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมาของตาบล/รายชื่อหมู่บ้าน/รายชื่อผู้นาในตาบล
ตาบลคลองใหญ่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในสมัยก่อนเป็นตาบลที่อยู่ในความปกครองและดูแล
ของตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แต่ตาบลองครักษ์มีอยู่หลายหมู่บ้านซึ่งยากแก่การปกครอง
ดูแล และการพั ฒ นาให้ก้าวหน้า ดัง นั้น เพื่ อให้ตาบลองครัก ษ์ อาเภอองครัก ษ์ จัง หวัดนครนายก ง่ายแก่ ก าร
ปกครอง การดูแล และการพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีประชาชนและผู้นาในหมู่บ้านได้ดาเนินการขอแยกเป็นตาบใหม่
ขึ้น และได้ทาเรื่องขอแยกเป็นอีกตาบลหนึ่ง ไปยังอาเภอและส่วนราชการต่าง ๆ ให้แยกเป็นอีกตาบลหนึ่ง โดยใช้ชอื่
หมู่บ้านเป็นชื่อของตาบลคือ “คลองใหญ่” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา
1.2 ตาบลคลองใหญ่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อยู่ในเขตการปกครองของอาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก บนถนนสาย 305 รังสิต-นครนายก อยู่ห่างจากอาเภอองครักษ์ ประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
จัง หวัดนครนายกประมาณ 35 กิ โ ลเมตร มี ห น่วยงานในท้องถิ่นคือ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลคลองใหญ่ และ
ผู้ใหญ่บ้านจานวน 10 หมู่การปกครอง
รายชื่อหมู่บ้านและจานวนครัวเรือนในตาบลคลองใหญ่
ตาบลคลองใหญ่ ประกอบด้วยจานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน
จานวนครัวเรือน 176 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 16 เหนือ
จานวนครัวเรือน 141 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้าน 15 เล่
จานวนครัวเรือน 381 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านปากคลอง 14 เหนือ
จานวนครัวเรือน 193 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านคลอง 14 เหนือ
จานวนครัวเรือน 553 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง 16
จานวนครัวเรือน 139 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 15 เล่
จานวนครัวเรือน 717 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านญวน
จานวนครัวเรือน 227 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน
จานวนครัวเรือน 156 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านคลองแปดวาเหนือ
จานวนครัวเรือน 145 ครัวเรือน
1.3 พื้นที่ทั้งหมด 22.578 ไร่ หรือ 36,125 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตตาบล คลองใหญ่ ตั้งอยู่ ในอาเภอ องครักษ์ จั งหวัด นครนายก ห่างจากอาเภอองครักษ์ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครนายกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 35 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลบางปลากด อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลบึงศาล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลทรายมูล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลบึงน้ารักษ์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าท่วม เหมาะแก่การทาการเกษตรและการเพาะปลูก
ทานา ทาสวนและเป็นที่อยู่อาศัย
ภูมิอากาศของตาบลคลองใหญ่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด โดยฤดูร้อนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษาภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านโดยฝนจะทิ้ งช่วงใน
เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึง
เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศ
หนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวที่สุดจะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม
ลักษณะของดินในพื้นที่ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวเปรี้ยวจัดดินมีความละเอียดมีความสามารถเก็บและอุ้ม
น้าได้ดีแต่การระบายน้าไม่ดี มีปริมาณแร่ธาตุอาหารต่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่
ประมาณ 4-4.5
1.3 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกลุ่มอาชีไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
1. การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ
3. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ไม้ดอก-ไม้ประดับ คลอง 15 หมู่ที่ 3
1.4 สถานที่สาคัญที่น่าใจ ได้แก่
1. ตลาดต้นไม้ถนนไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15
2. ร้านสวนป้าอิน ในตลาดต้นไม้คลอง 15
3. กาแฟสวนลุงเฮง
4. ร้านพวนคาเฟ่
5. สนามฝึกสอนม้าเฮเลน่า

บทที่ 3 แผนการดําเนินงาน/กิจกรรมของตําบลคลองใหญ่
1. รูปแบบ/วิธีการดําเนินกิจกรรม แบบ ONSITE
1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าOTOP
1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปลูกพืชผักเคลด้วยระบบไฮโดรโปรนิคปลอดสารเพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าOTOP
1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสูตรฟอร์มูเลชั่นจากพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชเพื่อพัฒนา
เป็นสินค้าOTOP
1.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้ในตลาดคลอง15เพือ่
การเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้าการบริการลดความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
COVID-19
1.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้าของชุมชนด้วย
เทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียมให้กับชุ มชนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนฝึก
ปฏิบัติการ
1.6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal
1.7 กิจกรรมการสารวจข้อมูลในชุมชน สารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(Emerging infectious diseases) ตาบลคลองใหญ่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (260411)
- สารวจข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่พักอาศัย ลงข้อมูลในระบบ PBM
- สารวจข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียน ลงข้อมูลในระบบ PBM
- สารวจข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 ศาสนสถาน ลงข้อมูลในระบบ PBM
- สารวจข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลาดสด ลงข้อมูลในระบบ PBM
2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพือ่ การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายจานวนประชากร ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเสิรม เพิม่ ช่องทางการตลาด
และการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นิสิต
นักศึกษา ผู้รับจ้างงาน ให้มีรายได้

3. การเผยแพร่ข่าวสาร/ปราสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน SOCIAL MEDIA

ที่มา: ภาพจากfacebook.com/U2T-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ตคลองใหญ่

บทที่ 4 ผลการดําเนินกิจกรรม
แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์
ผสมสารสกัดจากพืชเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 1
สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ต่อไปในระยะที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด :
จานวนผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงานที่สามารถขึ้นทะเบียน OTOP ได้และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการได้ รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่ ให้กั บ ประชาชน นัก ศึก ษา และบัณฑิ ตจบใหม่ ได้บูร ณาการกั บ ชุม ชนและหน่วยงานต่างๆในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้า การบริการ

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปลูกพืชผักเคลด้วย
ระบบไฮโดรโปรนิคปลอดสารเพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 2
สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ต่อไปในระยะที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด :
จานวนผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงานที่สามารถขึ้นทะเบียน OTOP ได้และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการได้ รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่ ให้กั บ ประชาชน นัก ศึก ษา และบัณฑิ ตจบใหม่ ได้บูร ณาการกั บ ชุม ชนและหน่วยงานต่างๆในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้า การบริการ

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสูตรฟอร์มูเลชั่นจาก
พืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าOTOP

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 3

สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อ
พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ต่อไปในระยะที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด :
จานวนผลงานนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงานที่สามารถขึ้นทะเบียน OTOP ได้และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการได้ รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่ ให้กั บ ประชาชน นัก ศึก ษา และบัณฑิ ตจบใหม่ ได้บูร ณาการกั บ ชุม ชนและหน่วยงานต่างๆในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้า การบริการ

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล
พรรณไม้ในตลาดคลอง15เพื่อการเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้าการบริการลดความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 4
สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในระยะที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด : ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลการพัฒนาระบบแอนดรอยด์
แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลพรรณไม้ในตลาดคลอง15เพื่อการเพิ่มความสะดวกในการซือ้ ขายสินค้า การบริการ
ลดความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และเพิ่มช่องทางการตลาด และการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้าของชุมชนด้วยเทคนิคการตล าดออนไลน์เพื่อเพิ่ม
รายได้อย่างเท่าเทียมให้กับชุมชนขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีย่ วและบริการที่ปลอดภัยจากโรค
ไวรัส COVID-19 และโรคระบาดใหม่ และข้อมูลใหม่ขนาดใหญ่ของชุมชน ด้านเกษตร การแปรูปผลิตภัณฑ์ด้าน
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาหารและยาเพื่อ สุขภาพด้านแพทย์แผนไทย พืชผักพืชสมุนไพรโดยมีการใช้
นวัตกรรมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า พัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ใช้
นวัตกรรมผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและแหล่ง
ศูนย์กลางการค้าของชุมชนด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียมให้กับชุมชนและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนฝึกปฏิบัติการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 5
สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้และสามารถนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไปในระยะที่ 2
รายละเอียดตัวชี้วัด :
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ชุด ได้แก่ชุดข้อมูลการพัฒนาระบบแอนดรอยด์ แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล
พรรณไม้ในตลาดคลอง15เพื่อการเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้า การบริการ ลดความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และเพิ่มช่องทางการตลาด และการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การค้าและแหล่งศูนย์กลางการค้าของชุมชนด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างเท่าเทียมให้กั บ
ชุมชนขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ปลอดภัยจากโรคไวรัส COVID-19

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal

ภาพการอบรมฝึกปฏิบัติการกิจกรรมที่ 6
สรุป ภาพรวมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มี ผู้เ ข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน ได้รับ ความรู้จ ากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้
รายละเอียดตัวชี้วัด :
จานวนผลงานประชาชนทั่วไปเข้าถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวิตแบบ New normal รวมทั้งการ
เข้าถึงภาครัฐและบูรณาการกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและบริการ การ
ท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สินค้า การบริการ ด้านสุขภาพของประชาชน

แผนการดําเนินโครงการกิจกรรม COVID WEEK
การดาเนินการแบบมีส่นร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยร่วมจัดสถานที่ศูนย์พักคอยกับอบต.คลองใหญ่ และ
ร่วมสนับสนุนสิ่งของจาเป็นใช้ในกิจกรรมการป้องกัน COVID-19 ให้กับโณงพยาบาลสนามอาเภอองครักษ์ ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนื้นที่โดยช่องทาง
โซเชียลมีเดีย

ภาพรวมการดาเนินกิจกรรม COVID WEEK
สรุปภาพรวมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับความรู้ความใจ
ถึงขั้นตอนและข้อดีของการรับบริการการฉีดัคซีนป้องกันโควิด-19จากภาครัฐเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

แผนการดําเนินกิจกรรมการสํารวจและดําเนินงานด้านการป้องกันโควิด-19 ได้แก่
1. ที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนครัวเรือน กระจายให้ครบทั้ง 10 หมูบ่ ้าน

2. บริเวณตลาด มีตลาดนัด 2 แห่ง คือ
2.1 ตลาดนัดคลอง 15
2.2 ตลาดนัดหมู่ 9 ใต้ทางรถไฟ ติดกับวัดเชี่ยวโอสถ

3. บริเวณศาสนสถาน คือ
3.1 วัดคลอง 14
3.2 วัดอาภาศิริวงศ์
3.3 วัดเชียวโอสถ
3.4 วัดป่าคลอง 15
3.5 วัดป่าคลอง 15 ในพระบรมราชูปถัม
3.6 สานักสงฆ์ซอยอุดมสุข(ซอยแปลงนาสมเด็จพระเทพฯ)

4. บริเวณโรงเรียน คือ
4.1 โรงเรียนบ้านคลอง 14
4.2 โรงเรียนวัดอาภาศิริวงศ์
4.3 โรงเรียนวัดเชี่ยวโอสถ
4.4 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์

บทที่ 5 สรุปการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมของโครงการระยะที่ 1
5.1 สรุป/วิเคราะห์กิจกรรม U2T ระยะที่ 1 (ภาพรวมทั้งหมด)

5.2 แนวทางการต่อยอดไปสู่การดําเนินกิจกรรม ระยะที่ 2
แนวทางการต่อยอดโดยการดาเนินกิจกรรมที่รวดเร็วขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องต้องการของชุมชนและสังคมโดยเฉาะการต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประชาชน และดาเนินการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให้เกิดการทางาน
แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมผลักดันให้เป็นสินค้า OTOP ที่ประชาชนสามารถขายสินค้าได้สร้างงานสร้างอาชีพ

5.3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข

ภาคผนวก
ฐานข้อมูลในตําบล/รายชื่อ Active Actor/ปราชญ์ชุมชน เบอร์ผู้ประสานงานในตําบล แผนที่ในตําบล
นายณัฐการณ์ ลีลาสกุลนันท์ ผู้นาชุมชน โทร 0626982324
นางชูทรัพย์ หอมสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 โทร 0860538339
คุณยุวดี สิงห์งาม เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก โทร 0849414803

แผนที่ตําบลคลองใหญ่

