ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๘๗ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

อว. จัดสู้ภัยโควิด นำ�ผู้ได้รับการจ้างงาน U2T สร้างเขตปลอดโควิด
นำ�ร่อง จ.นครนายก พร้อมปูพรมใน ๓,๐๐๐ ตำ�บล ก่อนเปิดเทอม
“เอนก” ลุ้นรัฐอนุมัติงบจ้างงาน U2T ต่อในปี ๖๕
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. และประธานคณะทำ�งานด้านการจัดการ
สื่อสารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำ�บล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. พร้อมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก จัดกิจกรรมพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ในโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำ�บล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2T
ร่วมทำ�กิจกรรมทำ�ความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ ในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ก่อนจะเปิดเรียนในวันที่ ๑๔ มิถุนายน นี้
ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า งาน “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนนำ�้หนักของ U2T
จากงานด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชนมาเป็นการทำ�เรื่องโควิดมากขึ้น โดยผู้ได้รับการจ้างงานจะมาทำ�กิจกรรมในชุมชนเพื่อให้
ปลอดเชื้อ สะอาด ปลอดภัย ให้เด็กๆ ได้มีโรงอาหารที่สะอาดปลอดเชื้อ เพราะเป็นจุดที่เด็กๆ จะมาเจอกัน มีการทำ�ความสะอาดพื้นที่
ต่างๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะราวบันไดซึ่งเป็นที่ที่จะติดเชื้อกันได้ง่าย และยังมีนิทรรศการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจ เพื่อได้ไปบอกเล่า
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑
ให้พ่อแม่ฟัง โดยในพื้นที่ จ.นครนายก มทร.ธัญบุรี ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เด็กๆ U2T ที่ได้มาทำ�งานที่นี่รู้สึกอบอุ่น ได้เรียนรู้
หลายด้าน และอยากให้น้องๆ มีโอกาสมาอยู่มาในโครงการนี้ เพื่อได้เรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างตน

รมว.อว. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าในปีต่อไปรัฐบาลอาจจะให้เงินสนับสนุนโครงการต่อ แต่ถึงจะไม่ได้รับงบ
มทร. ทั่วประเทศก็พร้อมดำ�เนินการ โดยจะใช้งบของมหาวิทยาลัยทำ�เอง ถ้าเป็นไปได้ อว. ก็จะไปเชิญ มรภ.ทั่วประเทศหรือใน
บางพื้นที่ทำ�ต่ออีกด้วย ทั้งนี้ เงินทองไม่ใช่เรื่องใหญ่ สำ�คัญที่ใจ ถ้ามีใจ งบประมาณไม่มีก็หามาจนได้ งบประมาณมีน้อยก็หาให้มี
มากได้ ไม่มีงบประมาณก็ไปขอบริจาคจากองค์กรอื่นๆ ได้ วันนี้เรามาถึงขั้นที่ว่าทุกคนทำ�ด้วยใจ และยิ่งมีโควิดทำ�ให้พบว่าคนอื่น
มีนํ้าใจ บริจาคให้เราเยอะเหลือเกิน ส่วนชาวบ้านที่นี่พร้อมมากที่จะฉีดวัคซีน จากการที่เด็กๆ และอาจารย์เข้าไปทำ�ความเข้าใจ
ทำ�ให้เค้ามีความมั่นใจ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้การสนับสนุนมาก แทบทุกจังหวัดยินดีสนับสนุนโครงการนี้และมีงบประมาณ
สำ�หรับเรื่องโควิดอยู่แล้ว
“จากนี้ผู้ได้รับการจ้างงานจะต้องสร้างเขตปลอดภัย เน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ การทำ�ความสะอาดเพื่อป้องกันและ
ลดการแพร่ระกระจายของเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ต่างๆ รวม ๓,๐๐๐ ตำ�บล เพื่อให้ทุกคนสามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจได้
ไปเรียนได้ และจะต้องเร่งสำ�รวจคนในชุมชนในกลุม่ เสีย่ ง ผูส้ งู อายุ คนทีม่ โี รคประจำ�ตัว เร่งสร้างความมัน่ ใจและอำ�นวยความสะดวก
ให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมามีชีวิตอย่างปกติในเร็ววัน”
ศ.ดร.เอนก กล่าว
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