แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนําองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มี กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินงานไม่เกิน 3 ปีข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการ
เขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
2.ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm)ปี 1บ้านห้วยหว้า
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมู่บ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บ้านต่อเนื่ องใช้ชื่อเดิม)

ค่าละติจูด

16.923199

ค่าลองติจูด

102.298931

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ
ระบุ(ชือ่ - นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )

หน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ1

เทคโนโลยี/องค์ความรูท้ ี่
รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2

1. นายสายศิลป์ สายืน
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู199 ม.1ต.บ้านพร้าว
อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์: 098-2485655
E- mail: sayuen18@gmail.com

ที่ปรึกษา
โครงการ

ควบคุมดูแลการดําเนิน เอกสารแนบท้าย
โครงการให้ เ ป็ น ตาม
เป้าประสงค์

2.นางปราณี สถิตบรรจง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู 199 ม.1ต.บ้านพร้าว
อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู 39000

ที่ปรึกษา
โครงการ

ควบคุมดูแลการดําเนิน เอกสารแนบท้าย
โครงการให้ เ ป็ น ตาม
เป้าประสงค์

โทรศัพท์: 089-8423304
E- mail: p_hadtale@hotmail.com

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ
ระบุ(ชือ่ - นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )

หน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ1

เทคโนโลยี/องค์ความรูท้ ี่
รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2

1 เทคโนโลยีโรงเรือน
พลาสติกคัดเลือกแสง
2. เทคโนโลยีการ
ผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้
เป็นสารปรับปรุงดิน

เอกสารแนบท้าย

ผู้ร่วมโครงการ

1. เทคโนโลยีการผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ป้องกันกําจัดโรคผัก
อินทรีย์/สารไล่แมลง
ปลอดภัย
2.การเลี้ยง

เอกสารแนบท้าย

ผู้นําที่เข้าร่วม
โครงการ

1. เทคโนโลยีการผลิต เอกสารแนบท้าย
ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับ
กอง /การวิเคราะห์ดิน
การผลิตปุ๋ย มาตรฐาน
การผลิตปีที่ถ่ายทอด
2564.....

3.นายสุวัชชัย หาชื่น
หัวหน้าโครงการ
นายสุวัชชัย หาชื่น
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู 199 ม.1ต.บ้านพร้าว อ.
เมือง จ. หนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์: 088-550-5272
E-mail:suwatchaihachuen@hotmail.com

4. นายภูริราชิต พลเดช
ตําแหน่ง ครู
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู 199 ม.1ต.บ้านพร้าว อ.
เมือง จ. หนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์ : 081 – 047 – 5540
E-mail ajankai@hotmail.com
5.นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี
ตําแหน่ง 1.ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
2.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลําภู(SDGsPGS)
3.ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) บริษัท เกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวลําภู วิสาหกิจเพื่อสังคม
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองบัวลําภู
โทรศัพท์ : 098 – 948 – 3539
1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ
2 แนบประวัติการศึกษา

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ
ประสบการณ์ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจํานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดําเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็น ดังนี้
1) สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ

5.1 ประวัติความเป็นมา บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
บ้านห้วยหว้า หมู่ 3
ตาบลศรีบุญเรือง อาเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1.ประวัติความเป็นมา
บ้านห้วยหว้า ตั้งขึ้นตามกฏหมาย พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยมีนายเฮียง
ป้องปาน... พร้อมกับญาติพี่น้อง...เป็นผู้เริ่มมาก่อตั้ง เนื่องจากลักษณะเด่นของที่ตั้งเป็น...ที่ราบลุ่มสลับกับที่โคกดอน
ป่าสาธารณะ มีอ่างเก็บน้ําธรรมชาติ และลําคลองเล็กมีน้ําไหลผ่าน ชาวบ้านสามารถหาปู ปลา หอย กบเขียดตาม
ธรรมชาติ ซึ่งตามลําคลองเล็ก ๆ มี “ต้นหมากหว้า” ขึ้นตามสันลําห้วยมากมาย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ หากินง่าย
และมีน้ําปลูกผักสวนครัว จึงเริ่มมีผู้คนทยอยออกมาสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา จึงกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น และตั้ง
ชื่อว่า บ้านห้วยหว้า และมีนายบู่ พันธุ์นพ เป็นผู้นํา/ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปัจจุบันมีนายวินัย ชัยพิมพ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยหว้า (ปัจจุบันเลื่อนตําแหน่งเป็นกํานัน) ห่างจากอําเภอศรีบุญเรือง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
หนองบัวลําภู ระยะทาง 38 กิโลเมตร
1.2.เกียรติประวัติหมู่บ้าน
พ.ศ.2542 - จัดตั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวการเกษตร ผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ.2545 - กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ระดับ 3 ดาว
พ.ศ.2547 - รางวัลหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนต้นแบบ โครงการจัดระเบียบชุมชนและฟื้นฟูทุนทาง
สังคม ของศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบลศรีบุญเรือง
พ.ศ.2551 - รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับประเทศ ที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย สทบ. แห่งชาติ
พ.ศ.2551 - จัดตั้งเป็นหมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลศรีบุญเรือง โดยกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2553 - รางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยจังหวัดหนองบัวลําภู โดย กรมการปกครอง
พ.ศ.พ.ศ.2553 - รางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข กรมการพัฒนาชุมชน
- รางวัลสถาบันการเงินชุมชนฯ ดีเด่น โล่ห์รางวัลสิงทอง จากกรมการพัฒนาชุมชน
1.3.คาขวัญและวิสัยทัศน์
“ มะม่วงนอกฤดูลือเลื่อง ผ้าไหมพื้นเมืองชั้นดี
ชุมชนเข้มแข็งสามัคคี อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม”
“ทุกคนมีอาชีพที่มั่นคง พร้อมด้วยความจาเป็นพื้นฐานที่เพียงพอ ทั่วถึง
ภายใต้สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีรายได้เสริมในหมู่บ้าน
มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ดินและผืนป่าได้รับการฟื้นฟูอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่”
1.4.สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านห้วยหว้าเป็นที่ราบลุ่มส่วนหนึ่ง และที่โคกดอน มีลักษณะเด่นคือ มีคลอง/หนอง/บึงที่
สําคัญชื่อ อ่างเก็บน้ําชลประทานขนาดเล็ก คือ ห้วยวังฮูและหนองแซง โดยมีลําคลองธรรมชาติ
เชื่อมจากอ่างเก็บน้ําถึงหนองแซง คือลําห้วยหว้าตอนบนและตอนล่าง มีลําน้ํามอไหลผ่าน มีระยะทางกว่า 2.5
กิโลเมตร และมีที่ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์โคกข้าวหิน ดอนปู่ตา รวม 118 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้าน ม่วงแก้วและนาทับควาย ตําบล เมืองใหม่และตําบลหนองบัวใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้าน หนองอุและบ้านห้วยฮวก ตําบล ทรายทองและเทศบาลตําบลจอมทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้าน หนองสระพังและบ้านเหล่านาดี ตําบลหนองบัวใต้และตําบล
ทรายทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้าน นาแพงและบ้านนาฝาย ตําบลศรีบุญเรืองและเทศบาลตําบลจอมทอง
1.5.การคมนาคมและสาธารณูปโภค
ถนน
1.ถนนลาดยาง สายหลัก หมายเลข 6002 (ทล.) ระยะทาง 600 เมตร
2.ถนนลาดยางตรอกซอยภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง 200 เมตร
3.ถนนคอนกรีตตรอกซอยภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง 1,200 เมตร
4.ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ระยะทาง 8,000 เมตร
5.ถนนดินที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
1.ไฟฟ้าส่องสว่าง
จํานวน
36 จุด
2.ไฟฟ้าครัวเรือน
จํานวน 129 ครัวเรือน
ระบบประปาหมู่บ้าน(กรมอนามัย) จํานวน 1 แห่ง
ระบบโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 2 จุด
1.6.ประชากร
จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 129 ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งสิ้น 554 คน ชาย 284 คน หญิง 270
คน จํานวนผู้สูงอายุ 66 คน ผู้พิการ 15 คน ผู้ด้อยโอกาส 2 คน ผู้ยากจน 10 คน (ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 53-54
จํานวน 2 คน/ครัวเรือน)
1.7.อาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและรายได้
อาชีพหลัก ได้แก่ การทํานาข้าว การปลูกมะม่วงนอกฤดู ปลูกพืชผักอินทรีย์ อ้อย ยางพารา
อาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย รับจ้างทั่วไป เจียระไนพลอย สานกระติบข้าว ผลิตข้าวฮาง ผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์ ทอเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์โอท็อป เช่น
- การผลิตมะม่วงนอกฤดู / ในฤดู : ประกอบด้วย มะม่วงเขียวเสวย น้ําดอกไม้ หนองแซง ฟ้าลั่น
แก้วอกร่อง และผลิตภัณฑ์แปรรูปดองแช่อิ่ม ขึ้นชื่อเป็นสินค้า OTOP และที่รู้จักของคนทั่วไปในเขต อ.ศรีบุญเรือง
และพ่อค้ารับซื้อส่งมะม่วงทั่วไป สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู ประมาณ ปีละ 3-4 ล้านบาท

- การทอผ้าไหมมัดหมี่ : ประกอบด้วย ผ้าไหมทอลายพื้นเมือง ผ้าพื้น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ขึ้นชื่อเป็น
สินค้า OTOP มาตรฐานระดับ 3 ดาว สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์การทอผ้าไหมพื้นเมือง ประมาณ 8,000
บาท / คน / ปี
- การผลิตข้าวกล้อง/ข้าวฮาง : เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วย
ข้าวฮางข้าวหอมมะลิแท้ 100% และข้าวฮางข้าวเหนียว ซึ่งกําลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้สูงอายุ มียอดจําหน่าย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สร้างรายได้เข้ากลุ่มประมาณเดือนละ 20,000-30,000 บาท
- กระติบข้าว : เป็นสินค้างานจักสานจากต้นคล้า โดยชมรมผู้สูงอายุ มียอดขายต่อเนื่องตลอดตลาด
รับซื้อไม่มีจํากัด สร้างรายได้ให้ชมรมผู้สูงอายุ ประมาณ คนละ 2,000-3,000 บาท / เดือน
1.8.ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. หมอพื้นบ้าน สมุนไพร แพทย์แผนไทย
ได้แก่ นายจําลอง สมประเสริฐ ,นายสว่าง วงษ์จูมและนางเล็ก พุทธจักร
2. หมอสู่ขวัญพราหมณ์ บุญประเพณีประจําฮีต 12
ได้แก่ นายทองแดง ฝ่าฝน และนายบุญธรรม ใสประเสริฐ
3. ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า
ได้แก่ นายเดชา ดวงราช , นายวีระ วงษ์จูม
4. การขยายพันธุ์ เพาะปลูก การใช้เทคโนโลยี
ได้แก่ นายเกษม ศรีหนองโคตร
5. การแปรรูปถนอมอาหาร
ได้แก่ นางถ่ํา เสิกกันยา , นางชนันญา ราชพรหม
6. โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ (หมอน้ํามนต์)
ได้แก่ นายพิมพา ชมพูวิเศษ
7. การพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ได้แก่ นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี , นายพิมพา พลงาม

2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
ทะเบียนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
อายุ
(ปี)
ที่อยู่
อาชีพ

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

1

นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี

50

บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3

ค้าขาย /ทํานา /ทําสวน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

2

นายพิมพา พลงาม

63

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

3

นายสุดใจ พลจันทึก

43

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

4

นางสมถวิล สามะที

56

บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

5

นายภัทรพล จันทร์สด

47

บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3

ข้าราชการครู/ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

6

นายสมัย วงษ์จูม

74

บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3

ทํานา / เลี้ยงสุกร

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

7

นายวรรณรัตน์ มาสุ่ม

43

บ้านเลขที่ 184 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

8

นางรัชดา มาสุ่ม

50

บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน/เลี้ยงสุกร

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

9

นายบุญชา คําแก้ว

56

บ้านเลขที่ 69 หมู่ 3

ค้าขาย / ทําสวน

10

นางคําเฝือ ใสประเสริฐ

55

บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3

ทอผ้า

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

11

นายอํานวย หาญนุภาพ

56

บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

12

นายทองพูล อุตตะราช

71

บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

13

นายอุบล สาแก้ว

48

บ้านเลขที่ 81 หมู่ 3

14

นายหนูนา เหล็กเพชร

56

บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 3

15

นางหนูพิน ทุมปัชชา

44

บ้านเลขที่ 19 หมู่ 3

ทํานา / เจียระไนพลอย

16

นางบุญหลาย บุตรวงษ์

65

บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

17

นางถ่ํา เสิกกันยา

51

บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มข้าวฮาง

18

นางมณี ศรีมุงคุณ

41

บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มข้าวฮาง

19

นางกองพันธ์ รัตน์รองใต้

56

บ้านเลขที่

หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

20

นายเวหา กาหลง

61

บ้านเลขที่ 140 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

21

นางราตรี ศรีหนองโคตร

57

หมู่ 3

ทํานา

22

นายฉลอง วงษ์จูม

48

หมู่ 3

ทํานา ทําไร่

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

23

น.ส.ยอแสงรัตน์ นิรงค์บุตร

57

หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

24

ด.ค.พงศ์พิทย์ สุทธิโคตร

45

หมู่ 3

ข้าราชการตํารวจ/ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

25

นางกนกวรรณ เฮดเล่ย์

53

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู
กลุ่มข้าวฮาง

กลุ่มข้าวฮาง

26

นางอนงค์ สุน้อยพรม

42

หมู่ 3

ทํานา ทําไร่

27

นายหนูเพียร แสงชาติ

71

หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

28

นายสมพร พลงาม

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

29

นายสัมฤทธิ์ สอนละ

56

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

30

นายทองเหลือง นนท์ภักดี

73

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

31

นายแสงทอง บุรีนอก

47

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

32

นายสายยนต์ บุรีนอก

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

33

นายอุทิศ รัตน์รองใต้

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

34

นายมงคล สามหาดไทย

53

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

35

นางมาลัย หินวิเศษ

42

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

36

นางดวง ชมภูวิเศษ

73

หมู่ 16

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

37

นางสะอาด แดงน้อย

59

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

38

นางบัวพันธ์ วงศ์ฮาด

63

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

39

นายหนูเยี่ยม นิลนามะ

61

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

40

นางอรัญญา ศรีมุลคุณ

45

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

41

นายสมบัติ กําหยุก

54

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

สมาชิกเครือข่าย

42

นายสุรศักดิ์ สัมมาสาโท

46

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

สมาชิกเครือข่าย

43

นางชนันญา ราชพรหม

48

หมู่ 16

ข้าราชการครู/ทํานา

สมาชิกเครือข่าย

44

นางสุพจน์ ชนะบุญ

47
อายุ
(ปี)

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

อาชีพ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

45

นายหยุ้น เวียงสิมา

50

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

46

นางวรรณลี บุตรศรี

60

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

47

นายสมเพียร หงษา

66

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

48

นายอร่าม อ่อนตาแสง

56

หมู่ 4

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

49

นางเสาวลักษณ์ บุญนอก

55

หมู่ 4

ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

50

นายปริญญา สาคํา

48

หมู่ 4

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

3) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี
3.1 เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง..ปีที่ถ่ายทอด.2564..............
3.2 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง /การวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการผลิตปีที่
ถ่ายทอด 2564.....
3.3 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดินปีที่ถ่ายทอด...2564............
3.4 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกําจัดโรคผักอินทรีย์/สารไล่แมลงปลอดภัย ปีที่ถ่ายทอด..
2564.............
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ต่างๆ เช่น Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, Financial analysis, 4M,
6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ทําให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประเมินสถานการณ์และศักยภาพหมู่บ้าน
สภาพปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ถนนลาดยางสัญจรไปมาสายหลัก (ทล.6002) ชํารุดทรุดโทรม
2. ถนนลาดยางสายรอง ตรอกซอย ชํารุดทรุดโทรม และลาดยางหรือคอนกรีตยังไม่ครบทุกเส้น
3. ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรชํารุด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาลําบากโดยเฉพาะหน้าฝน
4. ขาดการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ หน้าฝนไม่มีที่เก็บกัก หน้าแล้งไม่เพียงพอทํา
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ รายจ่าย
1. ว่างงาน ไม่มีสถานที่ทํางาน
2. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
3. ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทําให้เกิดขาดทุน เป็นหนี้สิน
4. ภาระหนี้สินครัวเรือนมากขึ้น
ด้านสาธารณสุข
1. ผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น
2. ขาดการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกาย
ด้านการศึกษาการพัฒนาความรู้
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน

1. ขาดแคลนหลักทรัพย์เพื่อค้ําประกันในการกู้เงิน
2. กองทุนกู้ยืมในหมู่บ้าน ไม่สามารถกู้ได้เพียงพอต่อการลงทุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ดินเสื่อมคุณภาพ
2. มีการลักลอบเผาทําลายป่าโคกข้าวหิน มีการจุดไฟเผาตอซังข้าว
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมไว้ได้ดี เช่น บุญคูนลาน
2. กลุ่มองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เช่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
3. มีกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นขั้นตอน มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย
4. ชุมชนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
1. ชาวบ้านยังติดอบายมุขมาก เช่น หวย
2. น้ําทําการเกษตรไม่เพียงพอ รวมทั้งพื้นที่ลุ่มบริเวณลําน้ํามอ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ํา
แล้งได้
3. เริ่มมีการใช้สารเคมีจากการปลูกอ้อย
ปัจจัยที่เป็นโอกาส
1. มีลําน้ํามอไหลผ่าน ลําห้วยหว้าตอนบน ตอนล่าง ที่ขุดลอกแล้ว
2. มีอ่างเก็บน้ําห้วยวังฮู
3. มีการบริหารจัดการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรที่ดี โปร่งใส
4. มีบุคคลภายนอก องค์กรต่างๆ มาศึกษาดูงานเสมอ
5. ผู้นํามีความร่วมมือ สามัคคีกันดี
6.มีการรวมเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยที่เป็นข้อจากัด
1. งบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ มีน้อย
2. ชาวบ้านคนหนุ่ม คนสาว วัยแรงงาน อพยพไปทํางานต่างจังหวัดมาก
3. วัฒนธรรมความเจริญทางวัตถุจากภายนอก ทําให้คนส่วนใหญ่เริ่มไม่ค่อยสนใจสังคมส่วนร่วม
ประโยชน์ส่วนรวม จิตอาสาเริ่มมีน้อย

4. กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
1.กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (สภาทามาหากิน) จํานวน 25 คน ดังนี้
1. นางมณี ศรีมุงคุณ (ผู้ใหญ่บ้าน)
2.นายพิมพา พลงาม (ผู้ช่วยฯ ผญบ.)
3.นายเด็ด เสิกกันยา (ผู้ช่วยฯ ผญบ.)
4.นายมงคล สามหาดไทย (ส.อบต.)
5.นายนิเวช โพสาลาด (ส.อบต.)
6.นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ฯ
7.นางบุญถิ่น ศรีหนองโคตร (ตัวแทนกลุ่มไม้ผลฯ)
8.นายอํานวย หาญนุภาพ (ผู้นํา อช.)
9.นายสุเมธ ศรีหนองโคตร (หัวหน้าคุ้ม)
10.นายสายยนต์ บุรีนอก (หัวหน้าคุ้ม)
11.นายบุญมี ขันวิชัย (หัวหน้าคุ้ม)
12.นายวีระ วงษ์จูม (หัวหน้าคุ้ม)
13.นายบัวผัน กรองทอง (หัวหน้าคุ้ม)
14.นายนิเวช โพสาลาด (ประธานกลุ่มเตาอั้งโล่)
15.นายบุญหลี ดาพาโย (ประธาน อสม.)
16.นายยวน เหมทอง (หัวหน้าคุ้ม)
17.นายบุญชื่น บุรีนอก (หัวหน้าคุ้ม)
18.นางอวน มีบุญมา (ผู้แทนกลุ่มทอผ้าไหม)
19.นางชนันญา ราชพรหม (ประธานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์)
20.นางราตรี ศรีหนองโคตร (ประธานกลุ่มน้ํายาอเนกประสงค์)
21.นางถ่ํา เสิกกันยา (ประธานกลุ่มผลิตข้าวฮาง)
22.นายจําลอง สมประเสริฐ (ประธานโรงอบสมุนไพร)
23.นายสัมฤทธิ์ สอนละ (ประธานกลุ่มมะม่วงนอกฤดู)
24.นายบุญธรรม ใสประเสริฐ (ประธานชมรมผู้สูงอายุ)
25.นายภัทรพล จันทร์สด (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาหมู่บา้ น
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และ 18 แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนการส่งเสริมการออมและบูรณาการกองทุนชุมชน
2. แผนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน

3. แผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
4. แผนพัฒนาการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
1.แผนการจัดการขยะ
2.แผนการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน
3.แผนการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
4.แผนการประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แผนพัฒนาถนนและแหล่งน้ํา
2. แผนพัฒนาสาธารณูปโภค
3. แผนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ชุมชน
4. แผนพัฒนาสุขภาพและสุขอนามัย
5. แผนส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ยากจน
6. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
7. แผนปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน
และแหล่งศึกษาดูงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. แผนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตามฮีต 12 คลอง 14
2. แผนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่บ้าน
หมู่บ้านต่อเนือ่ ง ให้นําเสนอข้อมูล ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่
ดาเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสาเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น
รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน3
การนําไปใช้
(ปัจจัยนําเข้า) เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี
ประโยชน์
ที่ 1
ที่ 2
ที่ i

วิทยากร
ตัวคูณ

มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

1
2
3 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

ยกตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย พื้นที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ข้าว รายได้
ก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น สามารถออกแบบตารางเพิ่มเติมได้

สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

ปีที่ 1

ปีที่ 2

2) แผนงานที่จะดาเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ
1 เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง..ปีที่ถ่ายทอด.2564..............
2 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง /การวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการผลิต
ปีที่ถ่ายทอด 2564.....
3 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดินปีที่ถ่ายทอด...2564............
4 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกําจัดโรคผักอินทรีย์/สารไล่แมลงปลอดภัย ปีที่
ถ่ายทอด..2564............
6. วัตถุประสงค์
- หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

6.1 เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต้นแบบของการนํา วทน.ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
6.2 เพื่อพัฒนาระบบการปลูกผักอินทรีย์ไปสู่ระบบอัจฉริยะ(Smart farm)
6.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการนํา วทน. ไปพัฒนาชุมชน
7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคําปรึกษา
ระบุหมายเลขคําปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดําเนินการ
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
(จัดทา Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน)

Infographic ภาพรวมโครงการ

9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเครื่องมืออื่น ๆ)
Key Partners
Key Activities
Value
Customer
Customer
- กลุ่มผลิตผักอินทรีย์
นําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
Propositions
Relationships
Segments
บ้านห้วยหว้า
และนวัตกรรม มาใช้ในการ การผลิตผัก
- สินค้าดีมีมาตรฐาน
- คนรักสุขภาพ
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต้นแบบ อินทรีย์ที่ได้
- จัดโปรโมชั่น
- คนทั่วไป
และเทคโนโลยีร่วมกับ ของการนํา วทน.ไป
มาตรฐาน
- นักท่องเที่ยว
วิทยาลัยชุมชน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
- ร้านขายของฝาก
หนองบัวลําภูให้องค์ เกษตรอินทรีย์
- ขายส่ง
ความรู้แก่กลุ่ม
- ขายออนไลน์
Key resources
Channels
- สมาชิกกลุ่มและแรงงาน
- จัดบูธแสดงสินค้า
ภายในท้องถิ่น
ของหน่วยงาน
- เครือข่ายกลุ่มเกษตร
- ฝากขายหน้าร้าน
อินทรีย์ภายในจังหวัด
ขายของฝาก
หนองบัวลําภู
- ขายส่ง
- Young Smart Farmer
- ขายออนไลน์
- องค์ความรู้การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์
Cost Structure
Revenue Streams
- ค่าแรงงาน
-จําหน่ายผักอินทรีย์ตลอดทั้งปี ทั้งในเครือข่ายภายในจังหวัดและ
- ค่าปุ๋ย
ภายนอกจังหวัด โดยสินค้าที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
- การดูแลรักษา
ตลาด
- ค่าขนส่ง
- ค่าการตลาด(ออกร่วมจัดแสดงสินค้า)

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1. คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู

รูปแบบการสนับสนุน4
บุคลากรประสานงาน วิทยากร
เทคโนโลยี วิทยากร
เทคโนโลยี วิทยากร
เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก
อบจ.นภ. การฝึกอบรมให้ความรู้,การขอ
สนับสนุนขุดเจาะแหล่งน้ําบาดาล

5.องค์การบริหารส่วนตําบลศรีบุญเรือง

-หน่วยงานในพื้นที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน,
ช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การดําเนินกิจกรรมกับกลุ่ม ที่มีโครงการ
คล้ายๆกัน
-อํานวยความสะดวก(สถานที่ประชุม)
ประสานแผนฯ

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รูปแบบการสนับสนุน4
6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยหว้า ให้การสนับสนุนพื้นที่ราชพัสดุที่
โรงพยาบาลขอไว้เพื่อทําประโยชน์ต่างๆ
เพื่อให้กลุ่มได้ใช้ประโยชน์ในการดําเนิน
โครงการดังกล่าว
7.สํานักงานเกษตรจังหวัดฯและสํานักงานเกษตร -ให้องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์หรือ
อําเภอศรีบุญเรือง
กิจกรรมที่คล้ายกับโครงการ (ศูนย์ศพก. /
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดฯและเกษตรอําเภอ
ศรีบุญเรือง
-อํานวยความสะดวก ประสานผู้เข้าอบรม
สนับสนุนการขอการรับรองมาตรฐาน
8.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯและสํานักงาน ให้ความรู้เรื่องด้านการส่งเสริมการแปรรูป
พัฒนาชุมชนอําเภอศรีบุญเรือง
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงช่อง
ทางการขอรับรองผลิตภัณฑ์ (OTOP)
4 รูปแบบของการสนับสนุน

เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจํานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมี
หลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

เข้ารับการอบรมความปลอดภัย
ด้านเกษตรอินทรีย์

เข้าสู่กระบวนการรับรองแปลง
เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์

11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี
ระยะเวลา (ปี)
ปีที่ 1 (พ.ศ.
ปีที่ 2 (พ.ศ. ปีที่ 3(พ.ศ.
กิจกรรมหลัก
2564)
2565)
2566)
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.สํารวจพื้นที่จัดเวที ประชุม ร่วมกันกับหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ด้วย วทน.



2. ประชุม เสวนาร่วมกันเพื่อ ทบทวนผลการดําเนินงานและแผนฯ 


3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เสวนา
- การใช้ ป ระโยชน์ จ ากโรงเรื อ นพลาสติ ก คั ด เลื อ กแสง

(เครือข่าย)
- การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ก ลับกอง /การวิเคราะห์ดิ น

การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการผลิต
- การผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน

- การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกําจัดโรคผักอินทรีย์ /

สารไล่แมลงปลอดภัย
- การเลี้ยงไส้เดือน

- เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือน

- การใช้ระบบเซ็นซอร์เพื่อการจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์

- การสร้างตลาดสีเขียวผักอินทรีย์ออนไลน์

4.ติดตามให้คําปรึกษาเพิ่มเติม ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน


   
5.ประเมินผลและรายงานผล


   

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2564
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

1. สํ า รวจพื้ น ที่ จั ด เวที ประชุ ม ร่ ว มกั น กั บ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ด้วย วทน.
2.ประชุม เสวนาร่วมกันเพื่อ ทบทวนผลการ
ดําเนินงานและแผนฯ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เสวนา
3.1การใช้ประโยชน์จากโรงเรือน
พลาสติกคัดเลือกแสง (เครือข่าย) การ
จัดการแปลงเกษตรกรรายครัวเรือนและการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน
3.2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
/การวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการ
ผลิต
3.3 การผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสาร
ปรับปรุงดิน
3.4 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกัน
กําจัดโรคผักอินทรีย์/สารไล่แมลง
ปลอดภัย
4.ติดตามให้คําปรึกษาเพิ่มเติม ถอดบทเรียน
ร่วมกับชุมชน
5.ประเมินผลและรายงานผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส
ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม

1. สํ า รวจพื้ น ที่ จั ด เวที ประชุ ม ร่ ว มกั น กั บ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ฯ ด้วย วทน.
2.ประชุม เสวนาร่วมกันเพื่อ ทบทวนผลการ
ดําเนินงานและแผนฯ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เสวนา
3.1 การเลี้ยงไส้เดือน

2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2565
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

3.2เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือน
3.3 การใช้ระบบเซ็นซอร์เพื่อการจัดการ
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์
4.ติดตามให้คําปรึกษาเพิ่มเติม ถอดบทเรียน
ร่วมกับชุมชน
5.ประเมินผลและรายงานผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส
ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม

2566

2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สํ า รวจพื้ น ที่ จั ด เวที ประชุ ม ร่ ว มกั น กั บ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ด้วย วทน.
2.ประชุม เสวนาร่วมกันเพื่อ ทบทวนผลการ
ดําเนินงานและแผนฯ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เสวนา
3.1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์
3.2การสร้างตลาดสีเขียวผักอินทรีย์
ออนไลน์
4.ติดตามให้คําปรึกษาเพิ่มเติม ถอดบทเรียน
ร่วมกับชุมชน
5.ประเมินผลและรายงานผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส

การทําน้ําหมักใช้เอง ลดต้นทุน

ภาคเครือข่าย รพ.สต.ห้วยหว้า สํารวจ
ความเสี่ยงสารเคมีในเลือด

รวมเงิน
(บาท)

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วย

1. จํานวนผู้รับบริการ

คน

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง..
ปีที่ถ่ายทอด.2564 การใช้ประโยชน์ร่วมกับเครือข่าย
2.2 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง /การวิเคราะห์ดิน
การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการผลิต/การเลี้ยงไส้เดือน
ปีที่ถ่ายทอด...2564............
2.3 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
ปีที่ถ่ายทอด...2564............
2.4เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกําจัดโรคผักอินทรีย์ /
สารไล่แมลงปลอดภัย ปีที่ถ่ายทอด..2564.............
2.5 การเลี้ยงไส้เดือน ปีที่ถ่ายทอด..2565.............
2.6 เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือน
ปีที่ถ่ายทอด 2565
2.7 การใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อการจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ปีที่ถ่ายทอด 2565
2.8 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์
ปีที่ถ่ายทอด 2565
2.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์
ปีที่ถ่ายทอด 2566
2.10 การสร้างตลาดสีเขียวผักอินทรีย์ออนไลน์
ปีที่ถ่ายทอด 2566
3. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)
3.1 ผักอินทรีย์ปลอดสาร
3.2 ผลิตภัณฑ์แยม
4. จํานวนวิ ทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ ถ่ายทอด(แต่ ล ะ
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้นําเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

เรื่อง

2564
50
5
1

ค่าเป้าหมาย
2565
2566
60
70
3

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1

ผลิตภัณฑ์

1

2

1
3

คน

10

10

6

คน
ร้อยละ
บาท

50
80
1 ล้าน

60
85
2 ล้าน

70
90
3 ล้าน

13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคํานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
- กรณี เพิ่มรายได้
- อธิบายวิธีการคิดคํานวณ –

สามารถตอบโจทย์นโยบายตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลําภู ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้กําหนด
วิสัยทัศน์จังหวัดหนองบัวลําภู “ หนองบัวลําภูให้เป็น เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ” และประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
หนองบัวลําภู ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า
สินค้า การเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน
โดยปกติ เมื่อมีการรวมกลุ่มการดําเนินงานตามโครงการ จะมีการวางแผนการผลิตให้กับสมาชิก
ยกตัวอย่างการประกันราคารับซื้อผักสลัด กก.ละ 40 บาท(เฉพาะในพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน)
เช่น ตลาดต้องการผักสลัด 1000 กก.ต่อ/สัปดาห์
สมาชิก 20 คนทําส่ง จะได้คนละ 50 กก./สัปดาห์ x 40 ก็จะได้เงินคนละ 2,000 บาท/สัปดาห์
- กรณี ลดรายจ่าย
- อธิบายวิธีการคิดคํานวณ –

เมื่อมีการรวมกลุ่มเข้าร่วมโครงการที่เป็นการผลิตผักอินทรีย์ ปัจจัยและต้นทุนก็จะต้องเป็นอินทรีย์
ไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยอินทรีย์ น้ําหมัก น้ําส้มควันไม้ เหล่านี้เกษตรกรจะต้องทําเองและนํามาใช้กับผลผลิตของตนเอง
ก็จะทําให้ลดการซื้อสารเคมี เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง
 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
สมัยปัจจุบัน เราได้รับข้อมูลข่าวสารจากโลกโซเชี่ยลและช่องทางอื่นๆอีกมากมาย เห็นมนุษย์
เงินเดือนลาออกจากงานมาทําเกษตรแล้วประสบความสําเร็จอย่างมากมาย โดยการทําเกษตรเหล่านั้นจะเป็นเกษตร
อินทรีย์เป็นหลัก และคนรุ่นใหม่ ก็จะนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําเกษตรสมัยใหม่ เกิดการจ้าง
งานคนในพื้นที่ ลดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานในเมือง สมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า มีความสุขที่เกิดจากการ
ทํางานของตนเองหรืออาจรับจ้างในค่าแรงที่ยอมรับได้กับค่าครองชีพในพื้นที่
 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
การผลิตผักอินทรีย์หรือการทําเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจัยและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจึงไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(คาอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทุกขั้นตอน
เป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน....... 139,650 บาท
รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม
กิจกรรม
รายการ

ระยะเวลา
(วัน/ครั้ง)
รวมค่าใช้จ่าย

1.สารวจพื้นที่จัดเวที ประชุม ร่วมกันกับหมู่บ้าน/
ชุมชน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ด้วย วทน.
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
1 ครั้ง
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
1 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน
1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่าง
2 มื้อ
- ค่ า วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ / สื่ อ /เอกสารประกอบการ
1 ครั้ง
ประชุม
2. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น กา ร ป ระ ชุ ม ร่ ว ม กั บชุ ม ช น
กลุ่มเป้าหมาย
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
1 ครั้ง
1 ครั้ง
การถ่ายทอด - ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
- ค่าอาหารกลางวัน
1 ครั้ง
เทคโนโลยี ทั้งใน
- ค่าอาหารว่าง
2 มื้อ
และนอก
- ค่าวัส ดุ / อุปกรณ์ / สื่อ เอกสารประกอบการ
1 ครั้ง
สถานที่
ประชุม
3.ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.1การใช้ ป ระโยชน์ จ ากท าโรงเรื อ นพลาสติ ก
คั ด เลื อ กแสง การจั ด การแปลงเกษตรกรราย
ครัวเรือนและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
1 วัน
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
6 ชั่วโมง
- ค่าที่พักวิทยากร
1 คืน
-ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร
1 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวันผู้ฝึกอบรม
1 วัน
- ค่าอาหารว่างผู้ฝึกอบรม
1 วัน*2 มื้อ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกอบรม
1 ครั้ง

ปริมาณ
(หน่วย)

อัตราหน่วย
ละ (บาท)

รวมเงิน
(บาท)

139,650
-

-

5,100

5 คน
2 คัน
10 คน
10 คน
1 ชุด

240
500
120
35
1,000

1200
1000
1200
700
1000

-

-

5,100

5 คน
2 คัน
10 คน
10 คน
1 ชุด

240
500
120
35
1,000

1200
1000
1200
700
1000

31,750

5 คน
2 คัน
2 คน
1 ห้อง
1 คัน
50 คน
50 คน
1 กลุ่ม

240
200
600
1,450
2,000
120
35
10,000

1,200
400
7,200
1,450
2,000
6,000
3,500
10,000

กิจกรรม

รายการ
3.2 ฝึก อบรมเชิง ปฏิ บัติ ก ารการผลิ ตปุ๋ ย แบบไม่
กลับกอง
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
-ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันผู้ฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่างผู้ฝึกอบรม
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกอบรม
3.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไบ
โอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
-ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันผู้ฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่างผู้ฝึกอบรม
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกอบรม
3.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกาจัดโรคผักอินทรีย์
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
-ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันผู้ฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่างผู้ฝึกอบรม
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกอบรม
4. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตาม ประเมิ น ผล(รวม
กิจกรรมย่อยที่เกิดระหว่างดาเนินงาน)
- เบี้ยเลี้ยงบุคลากร
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงบุคลากร
5.ประเมินผลและรายงานผล
-จัดทํารูปเล่มรายงาน

ระยะเวลา
(วัน/ครั้ง)

ปริมาณ
(หน่วย)

อัตราหน่วย
ละ (บาท)

รวมเงิน
(บาท)

-

-

-

26,750

1 วัน
1 วัน
6 ชั่วโมง
1 คืน
1 ครั้ง
1 วัน
1 วัน*2 มื้อ
1 ครั้ง

5 คน
2 คัน
2 คน
1 ห้อง
1 คัน
50 คน
50 คน
1 กลุ่ม

240
200
600
1,450
2,000
120
35
5,000

1,200
400
7,200
1,450
2,000
6,000
3,500
5,000

-

-

-

32,850

1 วัน
1 วัน
6 ชั่วโมง
1 คืน
1 ครั้ง
1 วัน
1 วัน*2 มื้อ
1 ครั้ง

5 คน
2 คัน
2 คน
1 ห้อง
1 คัน
50 คน
50 คน
1 กลุ่ม

240
200
600
1,450
2,000
120
35
11,100

1,200
400
7,200
1,450
2,000
6,000
3,500
11,100

-

-

-

31,750

1 วัน
1 วัน
6 ชั่วโมง
1 คืน
1 ครั้ง
1 วัน
1 วัน*2 มื้อ
1 ครั้ง

5 คน
2 คัน
2 คน
1 ห้อง
1 คัน
50 คน
50 คน
1 กลุ่ม

240
200
600
1,450
2,000
120
35
5,000

1,200
400
7,200
1,450
2,000
6,000
3,500
5,000
4,400

2 ครั้ง
2 ครั้ง

5 คน
2 คัน

240
500

1

10 เล่ม

635

2,400
2,000
6,350
6,350

กิจกรรม

รายการ
รวม

ระยะเวลา
(วัน/ครั้ง)

ปริมาณ
(หน่วย)

อัตราหน่วย
ละ (บาท)

ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมเงิน
(บาท)

139,650

*** หมายเหตุ ถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมหนังสือนําส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทําตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดําเนินงานฯ ทุกประการ

สาหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่)

แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้ำร่วมเป็นหมูบ่ ้ำน วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำรหมูบ่ ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เขียนที่ ที่ทําการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหว้าทอง
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
วันที่ 28 เดือน ต.ค.
พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) .นายพิมพา พลงาม.....ตําแหน่งในหมู่บ้าน....ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน......
และสมาชิก....50......คน มีความต้องการจะนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน)
1 เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง
2 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง /การวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ย มาตรฐานการผลิต
3 เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
4 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกําจัดโรคผักอินทรีย์/สารไล่แมลงปลอดภัย
5 การเลี้ยงไส้เดือน ปี
ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น (โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการดําเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1
1. หน่วยงาน...อบจ.นภ............................................ชื่อผู้ประสานงาน....นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี..
2. หน่วยงาน...รพ.สต.บ้านห้วยว้า............................ชื่อผู้ประสานงาน....นายวิรัตน์ พลงาม....
3. หน่วยงาน...อบต.ศรีบุญเรือง................................ชื่อผู้ประสานงาน.....นางสาวปวีณา ยาวะโนภาส
4. หน่วยงาน...สนง.เกษตรอ.ศรีบุญเรือง..................ชื่อผู้ประสานงาน.....นายจํานงค์ ขันกสิกรรม....

มือถือประธานกลุ่ม/ผู้นําชุมชนของผู้เสนอ โทร …0989483539………………………..
หมายเหตุ :กรุณาแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ํากว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้ใส่ข้อมูลลงในตารางที่แนบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ทะเบียนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
อายุ
(ปี)
ที่อยู่
อาชีพ

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

1

นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี

50

บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3

ค้าขาย /ทํานา /ทําสวน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

2

นายพิมพา พลงาม

63

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

3

นายสุดใจ พลจันทึก

43

บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

4

นางสมถวิล สามะที

56

บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

5

นายภัทรพล จันทร์สด

47

บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3

ข้าราชการครู/ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

6

นายสมัย วงษ์จูม

74

บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3

ทํานา / เลี้ยงสุกร

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

7

นายวรรณรัตน์ มาสุ่ม

43

บ้านเลขที่ 184 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

8

นางรัชดา มาสุ่ม

50

บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน/เลี้ยงสุกร

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

9

นายบุญชา คําแก้ว

56

บ้านเลขที่ 69 หมู่ 3

ค้าขาย / ทําสวน

10

นางคําเฝือ ใสประเสริฐ

55

บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3

ทอผ้า

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

11

นายอํานวย หาญนุภาพ

56

บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

12

นายทองพูล อุตตะราช

71

บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

13

นายอุบล สาแก้ว

48

บ้านเลขที่ 81 หมู่ 3

14

นายหนูนา เหล็กเพชร

56

บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 3

15

นางหนูพิน ทุมปัชชา

44

บ้านเลขที่ 19 หมู่ 3

ทํานา / เจียระไนพลอย

16

นางบุญหลาย บุตรวงษ์

65

บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

17

นางถ่ํา เสิกกันยา

51

บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มข้าวฮาง

18

นางมณี ศรีมุงคุณ

41

บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ 3

ทํานา / ทําสวน

กลุ่มข้าวฮาง

19

นางกองพันธ์ รัตน์รองใต้

56

บ้านเลขที่

หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

20

นายเวหา กาหลง

61

บ้านเลขที่ 140 หมู่ 3

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

21

นางราตรี ศรีหนองโคตร

57

หมู่ 3

ทํานา

22

นายฉลอง วงษ์จูม

48

หมู่ 3

ทํานา ทําไร่

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

23

น.ส.ยอแสงรัตน์ นิรงค์บุตร

57
อายุ
(ปี)

หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

ทํานา / รับจ้างทั่วไป

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

อาชีพ

กลุ่มข้าวฮาง

กลุ่มข้าวฮาง

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

24

ด.ค.พงศ์พิทย์ สุทธิโคตร

45

หมู่ 3

ข้าราชการตํารวจ/ทํานา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

25

นางกนกวรรณ เฮดเล่ย์

53

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

26

นางอนงค์ สุน้อยพรม

42

หมู่ 3

ทํานา ทําไร่

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ

27

นายหนูเพียร แสงชาติ

71

หมู่ 3

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

28

นายสมพร พลงาม

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

29

นายสัมฤทธิ์ สอนละ

56

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

30

นายทองเหลือง นนท์ภักดี

73

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

31

นายแสงทอง บุรีนอก

47

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

32

นายสายยนต์ บุรีนอก

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

33

นายอุทิศ รัตน์รองใต้

57

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

34

นายมงคล สามหาดไทย

53

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

35

นางมาลัย หินวิเศษ

42

หมู่ 3

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

36

นางดวง ชมภูวิเศษ

73

หมู่ 16

ทํานา

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

37

นางสะอาด แดงน้อย

59

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

38

นางบัวพันธ์ วงศ์ฮาด

63

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

39

นายหนูเยี่ยม นิลนามะ

61

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

40

นางอรัญญา ศรีมุลคุณ

45

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

กลุ่มไม้ผลมะม่วงนอกฤดู

41

นายสมบัติ กําหยุก

54

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

สมาชิกเครือข่าย

42

นายสุรศักดิ์ สัมมาสาโท

46

หมู่ 16

ทํานา ทําไร่

สมาชิกเครือข่าย

43

นางชนันญา ราชพรหม

48

หมู่ 16

ข้าราชการครู/ทํานา

สมาชิกเครือข่าย

44

นางสุพจน์ ชนะบุญ

47

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

45

นายหยุ้น เวียงสิมา

50

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

46

นางวรรณลี บุตรศรี

60

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

47

นายสมเพียร หงษา

66

หมู่ 16

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

48

นายอร่าม อ่อนตาแสง

56

หมู่ 4

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

49

นางเสาวลักษณ์ บุญนอก

55

หมู่ 4

ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

50

นายปริญญา สาคํา

48

หมู่ 4

ทํานา ทําสวน

สมาชิกเครือข่าย

หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

ชื่อผู้ประกอบการบริบัทบ้านสวนโฮมสุขออร์แกนิคไรซ์
ที่อยู่บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ตําบลศรีบุญเรือง
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
วันที่ 28 เดือน ต.ค. พ.ศ.2563
เรื่อง

ขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ทีแ่ สดงถึงการได้มาถึงประเด็นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว) วิพัฒน์ วงษ์ชารี
มีความประสงค์ให้กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯช่วยเหลือในเรื่อง การผลิตผักอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานและการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กระบวนการการ
ผลิตแบบครบวงจร
. (ระบุประเด็นปัญหา/พื้นที่/จํานวนผู้ได้รับความเดือดร้อน)
ทั้งนี้ยินดีจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
 สมทบงบประมาณบางส่วน จํานวน 5,000
.บาท
 สร้างโรงเรือน
 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร
 สถานที่อบรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ(ชื่อ – สกุล) นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี หมายเลขโทรศัพท์ 0989483539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
ข้อมูลผู้เข้ำร่วมโครงกำร
แบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงกำร
แบบกำรนำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

รหัสโครงกำร =

626

ชื่อโครงการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ 1  นาย 2  นาง 3  นางสาว ชื่อ
นามสกุล
2. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
(เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
3. สถานที่ติดต่อ
(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน)
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
4. อายุ
ปี
5. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มอื ถือ
6. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รับราชการ
2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3  เกษตรกร 4  โอทอป
5  แม่บ้าน
6  พนักงานธุรกิจเอกชน
7 รับจ้าง
8  วิสาหกิจชุมชน
9  ค้าขาย
10  อื่นฯ
7. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  ประถม
2  มัธยมต้น
3  มัธยมปลาย /ปวช.3 4  ปวส./อนุปริญญา
5  ปริญญาตรี
6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ
8. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
8.ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  จดหมายเชิญ
2  ทางอินเตอร์เน็ต
3  การแนะนา / คนรู้จัก
4  ป้ายประกาศโฆษณา
5  สื่อสารมวลชน
6  หน่วยงานในท้องถิ่น
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8  อื่น ๆ
9. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้พิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจําเป็น)
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน

พ.ศ.

IDProject=

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

.

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุง หลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด

ชื่อกิจกรรม
รายการ
ท่านมีความพอใจในคาถามต่อไปนี้ระดับใด

ระดับ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1. ด้ า นก ระ บ วน ก าร ขั้ น ต อ นก า ร
ให้บริการ(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล
และการทางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)

3. สิ่ งอ านวยความสะดวก (สถานที่ อ บรม
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)

ข้อมูลเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
5. ความเหมาะสมของเนือ้ หาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวนวัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เวลาและ
ค่าใช้จ่าย
10. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
11. ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ตอ่ เดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน ....................... บาท)

น้อยที่สุด
(1)

ไม่พึงพอใจ
(0)

แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

IDProject=
……………………

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ
นามสกุล
เนื้อหา
1. การนาไปใช้ประโยชน์
1  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
คาอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจําและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจําและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รายได้หลัก
2  รายได้เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจานวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)
3. ท่านสามารถนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท

9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน

บาท)

4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1  สามารถระบุเป็นเงินจานวน
บาทต่อเดือน
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนาความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจาเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน
5. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1  หลังการอบรมทันที
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1  ใช้ในครอบครัว
3  ใช้ในที่ทางาน

2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม
4  ใช้เมื่อมีโอกาส

7. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
3  ให้บริการ / คาปรึกษา

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
4  อื่นๆ (โปรดระบุ
)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
สูตรคานวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจานวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน
ต้นทุนโครงการต่อคน

ลงชื่อ
วันที่

ผูป้ ระเมิน
เดือน

พ.ศ.

แบบการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ชื่อชุมชน
ที่อยู่

วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามที่ สํ า นัก งานปลั ด กระทรวงการอุด มศึก ษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม ร่ วมกั บ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม นั้น
ข้าพเจ้า
ประธานกลุ่ม/ผู้นําชุมชน

และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จํานวน..............คน

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.

ซึ่งกลุ่ม สามารถนํา ความรู้/ เทคโนโลยีที่ ไ ด้ รับ การถ่ ายทอดไปใช้ประโยชน์ เช่ น เพิ่ มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย สร้างมาตรฐาน)
.
กลุ่ม/ชุมชน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ประธานชุมชน / ตัวแทนชุมชน

หมายเลขโทรศัพท์..............................................

