คำนำ
โครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น โครงการที่ น าความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยสามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นให้ดีขึ้น จากแนวคิดนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไป
สนับสนุนชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีการประสานเชื่ อมโยงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด และอาเภอ เช่น พัฒนาชุมชน
เกษตรอาเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทางาน
ร่วมกันหลายภาคส่วน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ส่ว นประเมิ น ผลด้ านสั งคม 1 สานั กประเมิ น ผล จึง ได้ท าการศึก ษาผลการดาเนิ น งาน
โครงการว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้จะ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นสารสนเทศประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของโครงการในปีงบประมาณต่อไป
ส่วนประเมินผลด้านสังคม 1
สานักประเมินผล สานักงบประมาณ

บทสรุปผู้บริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ดร.คุ ณ หญิ ง กั ล ยา โสภณพนิ ช ) ในช่ ว งระยะเริ่ ม ต้ น โครงการได้ พิ จ ารณา
น า ห มู ่ บ ้ า น 9 แ ห่ ง ที ่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร มาก่ อนแล้ ว ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2529 เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ซึ่งเป็น
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างมาเป็นฐานในการจัดทาโครงการและได้ขยายผลกรอบความคิด
ไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้
เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น โดยดาเนินงานโครงการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสาหรับ
ชุมชนอื่นๆ ได้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่รวมเป็นเครือข่าย
พันธมิตรจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทาหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ วิถีชีวิตและอาชีพหลัก/รองในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น
สานักประเมินผล สานักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จึง
เห็ น สมควรให้ มี ก ารประเมิ น ผลโครงการดั ง กล่ า ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลและผลกระทบของการด าเนิ น งาน ตลอดจนเพื่ อ ทราบปั ญ หาอุ ป สรรค และจั ด ท า
ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ รวมทั้ง นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการเก็บข้อมูลได้รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิจากการประชุมกลุ่มร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงาน
ผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาดูงานในพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
รวมทั้งการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพ
คณะประเมินผลได้ประเมินประสิทธิภาพของโครงการในภาพรวมโดยการเก็บข้อมูล
ทุติยภูมิจากรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิจากการศึกษาดูงานภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามหน่วยงานผู้จัดทา
ข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้
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1.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 โครงการหมู่บ้าน
แม่ ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,219,633 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.43 จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม 100,795,000 บาท
1.1.2 ผลการปฏิ บัติงาน ปีง บประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการปฏิบัติ งาน
ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 160 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
533.33 จากแผนที่กาหนด 30 หมู่บ้านและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการ
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 190 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 126.66 จากแผนที่
กาหนด 150 หมู่บ้าน
จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ
และการเปรี ย บเที ย บผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 พบว่า มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงสรุปได้
ว่าการดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
– 2554 ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
1.2 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
1.2.1 ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จากการเปรีย บเทีย บผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกับแผนการใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีพบว่า ในจานวนกลุ่มเทคโนโลยีทั้ง 9 กลุ่ม
กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสูง
ที่สุ ด คิด เป็นร้อยละ 82.02 ได้แก่ หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านหัต ถกรรมชาวไทลื้อ กลุ่ ม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีผลใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
13.75 ได้แก่ หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพชุมชน
และหมู่ บ้ า นพลั ง งานทดแทนและเกษตรยั่ ง ยื น และไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณได้ 4 กลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีรายงานผลการใช้จ่าย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสียและกลุ่มเทคโนโลยี
ด้านไม้และผลิตภัณฑ์
1.2.2 ผลการปฏิ บั ติ งาน จากการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถาม
หน่วยงานผูจ้ ัดทาข้อเสนอโครงการ/ผูบ้ ริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน สรุปผล
การปฏิบัติงานตัวชี้วัดระดับผลผลิตของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
(1) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนการปฏิบัติงาน มีจานวน
2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออกมีผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 112.50 และร้อยละ 106.67 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด และ
หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษมีผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 คิด
เป็นร้อยละ 108.33 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมดทั้ง 2 ปี
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(2) หมู่ บ้ า นที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านเท่ า กั บ แผนการปฏิ บั ติ ง าน มี
จานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) หมู่ บ้ า นที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านต่ ากว่ า แผนการปฏิ บั ติ ง าน มี
จานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ
(4) หมู่บ้านทีม่ ีผลการปฏิบัติงานเท่ากับแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านน้าปู
สันสลี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 หมู่บ้านน้าปูสันสลีรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(5) หมู่บ้านที่มีการรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีจานวน 5 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่ หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าว) หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเลี้ ย ง
โคพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งและเกษตรอิ น ทรี ย์ ) หมู่ บ้ า นเทคโนโลยี ผ ลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ (กลุ่ ม สตรี ส หกรณ์
บ้ า นบุ กลาง) หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคลองศิลา และหมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง
ส่ ว นหมู่ บ้ า นน้ าปู สั น สลี มี ก ารรายงานแผนการปฏิ บั ติ ง าน แต่ ไ ม่ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555
(6) หมู่บ้านที่ไม่มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน แต่รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 มีจานวน
1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านท่าอู่
(7) หมู่บ้านที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2553 - 2555
และไม่รายงานแผน/ผล มีจานวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.72 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่
หมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว หมู่บ้านน้าแล้ง (บ้านผาชัน) และหมู่บ้านต้นน้า (บ้านบางทรายนวล) ซึ่ง
อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้าทั้งหมด โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการและใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง
(8) หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ร ายงานทั้ ง แผนและผลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ
ผลผลิต มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดที่ศึกษางานภาคสนาม
จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 แล้ว สรุปว่าผลการดาเนินงานของหมู่บ้าน
ผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก และหมู่บ้านนาปูสันสลี มีประสิทธิภาพสูง
ส่วนผลการดาเนินงานของหมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลือไม่มีประสิทธิภาพ
2. การประเมินประสิทธิผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล ใช้ ก าร วั ด ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1) เพื่อผลักดัน
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หมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และ (2) เพื่อเป็นต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ในชีวิตประจาวันและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชน สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
2.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 การนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษางานภาคสนาม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าหมู่บ้านที่มีการ
นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรม มีจานวน
21 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหมู่บ้านที่มีการศึกษางานภาคสนามจานวน 28 หมู่บ้าน
และมี เพี ยง 2 หมู่ บ้ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.14 ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการยั ง ไม่ ไ ด้ น าองค์ ความรู้ ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เลย เนื่องจากการอบรมบางหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ของผู้เข้ารั บการอบรม ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ เช่น การใช้
เครื่อง Global Positioning System (GPS) และโปรแกรม Quantum ในเทคโนโลยีบริหารจัดการน้า
และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ (1)
2.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 แบ่งการพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่
(1) การเป็น ต้ น แบบในการน าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ใช้การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย ปี พ.ศ. 2554 2555 และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการเป็นแม่ข่ายขยายลูกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ของ
สานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มีการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกจานวน 36 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90 จากแผนที่กาหนดไว้
40 หมู่บ้าน และพัฒนาลูกข่ายที่เกิดจากแม่ข่ายจานวน 123 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 102.50 จากแผนที่
กาหนดไว้ 120 กลุ่ม
(2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน พิจารณาจากผลการดาเนินงานปี
พ.ศ. 2554 - 2555 ของหมู่บ้านที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบ มีจานวน 37 หมู่บ้าน และ
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า
หมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ามีความสามารถในการเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
อื่นๆ ได้ มีจานวน 21 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหมู่บ้านมีการศึกษางานภาคสนามจานวน
28 หมู่บ้าน ไม่สามารถเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ มีเพียง 2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย
ละ 7.14 ไม่สามารถวัดประสิทธิผลได้ 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ความรู้ไม่ใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ (2)
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3. การประเมินผลกระทบ
คณะประเมิ น ผลใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ประเมินผลกระทบของโครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
3.1 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
หน่ วยงานผู้ จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ/ผู้ บ ริ ห ารโครงการได้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลกระทบของโครงการต่าง ๆ เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก และ
หมู่ บ้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ (กลุ่ ม เลี้ ย งโคพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งและเกษตรอิ น ทรี ย์ ) จากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลกระทบกับแผนการปฏิบัติงาน (เป้าหมายผลกระทบ) พบว่า
ผลการดาเนินงานของหมู่บ้านหมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก และหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่ ม เลี ยงโคพั น ธุ์ พื นเมื อ งและเกษตรอิ น ทรี ย์ ) มี ผ ลกระทบต่ อ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.70 มีความเห็นว่าการดาเนินโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
82.93 มีความเห็นว่ามีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการในด้านมีความสะดวกในการทางาน มีอาหารและน้า
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีพลังงานใช้เพิ่มขึ้น
จากข้ อมู ลภาคสนาม พบว่ า หมู่ บ้ านที่ หน่ วยงานผู้ จั ดท าข้ อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีผลกระทบในทางบวกทังด้าน
เศรษฐกิจและต่อผู้เข้าร่วมโครงการเองมีจานวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออกและ
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเลียงโคพันธุ์พืนเมืองและเกษตรอินทรีย์) โดยส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึนและมีสภาพแวดล้อมดีขึน
4. ปัญหาอุปสรรค
4.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.1 การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ในแต่ละปีมี
ความล่าช้า ทาให้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ล่าช้าตามไปด้วย
ส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4.1.2 การจัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามประเมินผลใน 2 ปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554) โดยเฉพาะการ
จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกโครงการและการ
สรุปผลภาพรวมทั้งโครงการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ การรายงานผลการดาเนินงานยังไม่ครบทุก
ตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งตัวชี้วัดของโครงการเป็นเพียงตัวชี้วัดระดับผลผลิตในเชิงปริมาณยังไม่มีตัวชี้วัดเชิง
คุ ณ ภาพ (คุ ณ ภาพ/มาตรฐานสิ น ค้ า ) รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ แ สดง

ช

ประสิทธิภาพ และไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลของโครงการจึงไม่สามารถ
ประเมินผลสาเร็จของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาศักยภาพเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
4.1.3 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและหน่วยงานผู้เสนอโครงการขาดการประสานงานและทาความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโครงการ ทาให้ผู้เสนอโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการคลาดเคลื่อน ส่งผลให้การดาเนินงาน
บางโครงการไม่ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เป็นโครงการฝึกอบรม
ความรู้ทั่วไป
4.2 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ
4.2.1 ลักษณะเทคโนโลยี บางเทคโนโลยีมีต้นทุนการผลิตสูง เช่น การทาอิฐ
บล็อกประสานมีต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบจากฝั่งไปยังเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เป็นต้น บางเทคโนโลยี
สมาชิกส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการดาเนินการ ได้แก่ โรงเรือนสาหรับปลูกผักและแผงโซล่าเซล นอกจากนี้
ชุมชนที่มีอาชีพหลักในการทาเกษตรอยู่แล้ว เช่น การทานา ทาไร่ ให้ความสนใจน้อยต่อเทคโนโลยีที่เป็น
อาชีพเสริม
4.2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาในการอบรมมี น้ อ ยเกิ น ไปท าให้
ประชาชนผู้เข้าร่ว มโครงการส่ว นใหญ่ยังขาดทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอบรมบาง
หลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้ เช่น การใช้เครื่อง Global Positioning System (GPS) และโปรแกรม Quantum ใน
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้า และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน
4.2.3 การบริหารจัดการ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการบางโครงการยังไม่มี
ความเข้าใจแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประโยชน์ที่เกิด
จากการรวมกลุ่มกันทางาน นอกจากนั้นยังขาดการเตรียมการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจาก
เมื่อขาดผู้นากลุ่มทาให้ไม่สามารถดาเนินงานโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่
สมาชิกกลุ่มบางโครงการยังไม่มีความเป็นธรรม
4.2.4 ความขัดแย้งกับผู้นาท้องถิ่น โครงการเทคโนโลยีประเภทปุ๋ย ในหลาย
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับตาบลจากการเปลี่ยนแปลงผูน้ า
ท้องถิ่น ทาให้ชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้าประธานกลุ่มขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือมี
ความขัดแย้งกับผู้นาท้องถิ่นคนใหม่มาก่อน จะส่งผลให้การดาเนินงานของกลุ่มไม่ได้รับความร่วมมือและ
ขาดความต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการเจรจากับผู้นาท้องถิ่น
เพื่อลดความขัดแย้ง ทาให้การดาเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า
4.2.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอบางโครงการ
มีการประชาสัมพันธ์โครงการน้อย ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ท าให้ ไม่ สามารถตอบค าถามเกี่ ยวกั บความเข้ าใจในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการ
ดาเนินงานของโครงการได้
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4.2.6 แหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการมีไม่เพียงพอ เช่น ขาดแคลนมูลไก่ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ขาดแคลนดินลูกรังที่ใช้ในการผลิตอิฐ
บล็อกประสาน เครื่องมือผลิตปุ๋ยของบางโครงการมีประสิทธิภาพต่า ผลิตปุ๋ยได้น้อยและชารุดบ่อย ทา
ให้การดาเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนั้น อุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชุมชนต้องใช้ทางานพร้อมกัน เช่น เครื่อง Global Positioning System
(GPS) และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1.1 การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมี
ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอในการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านให้เป็นแม่ข่าย ส่วนการพัฒนาลูกข่ายต้องมีการ
สารวจและคัดเลือกความพร้อมของลูกข่ายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
5.1.2. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรชี้แจงทาความ
เข้าใจอย่างชัดเจนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะและวิธีการดาเนินงาน
ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนจัดทาข้อเสนอโครงการ เพื่อให้การดาเนินงาน
มีความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1.3 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรประสานงานกับ
หน่วยงานในกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่อยู่ในโครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการค้นหา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่และนามาถ่ายทอดในพื้นที่โครงการ โดยพิจารณา
ถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและศักยภาพของหมู่บ้าน
5.1.4 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานผู้เสนอโครงการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
5.1.5 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการ และกาหนดให้หน่วยงานผู้เสนอโครงการจัดทาตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ถูกต้อง สามารถวัดผลสาเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจนให้ครบ
ทุกโครงการ และกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ รวมทั้งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่ตามตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการในระดับ
รายการให้ห น่ว ยงานในส่วนกลางทราบเป็น ระยะ ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อใช้วัดผลสาเร็จของ
โครงการและทราบปั ญหาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งแก้ ไขการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม
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5.2 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ
5.2.1 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ ควรแนะนาเทคนิค
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทางาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและเล็งเห็นความสาคัญ
ต่อการเข้าร่วมโครงการและเพื่อให้การดาเนินโครงการมีความต่อเนื่อง
5.2.2 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ ต้องสร้างความ
เข้าใจให้แก่ชุมชน/ ผู้เข้าร่วมโครงการให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่ม เช่น มีการร่วมลงทุนใน
การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต การช่วยกันทางานเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดาเนินงานของกลุ่ม มีการระดมความคิดของกลุ่มในการแก้ไขปัญหา มีการกระจาย
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม เป็นต้น
รวมทั้งจัดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโครงการเกิดความยั่งยืน และควรสนั บสนุนให้มีการ
บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย มีการจัดทาบัญชีรับ-จ่ายและจัดประชุมกลุ่มเพื่อกาหนดข้อตกลงใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม
5.2.3 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ ควรปรับปรุงเนื้อหา
ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ง่ายและเหมาะสมกับระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม และเพิ่ม
ระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น รวมถึง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยตนเอง และสร้างวิทยากรให้
มีความชานาญสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มอื่นต่อไปได้
5.2.4 ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระดับท้องถิ่น หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการควรประสานและขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดูแลกลุ่ม เพื่อให้
โครงการสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
5.2.5 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ ควรสนับสนุนให้มี
การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ชุมชนจะ
ได้รับจากการดาเนินโครงการ
5.2.6 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรศึกษาและเตรียมจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ
ที่สามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมได้ในปริมาณมาก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือค้นหาเทคโนโลยีในการ
กาจัด/ลดกลิ่นมูลสัตว์ เพื่อสารองไว้ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างเพียงพอและมีความต่อเนื่อง รวมทั้ง
ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้ก๊าซชีวภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซ
ชีวภาพแทนก๊าซหุงต้มมากขึ้น และหากสามารถผลิตก๊าซได้มากพอ จะมีพลังงานที่มีต้นทุนไม่แพงและ
สามารถใช้ในการประกอบอาหารหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขายเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ผลิตก๊าซชีวภาพมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
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จากการศึกษาดูงานภาคสนาม คณะประเมินผลมีข้อสังเกตและข้อจากัด ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกร จะต้องอาศัยการได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้การสนับสนุน การนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนต้อง
ใช้เวลา โดยแต่ละชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 - 10 ปี จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
2. หมู่บ้านที่มีรายการงบลงทุนสูงเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือในการดาเนินงานโครงการ เช่น
หมู่บ้านแม่ข่ายอาหารสัตว์น้าราชมงคลตะวันออก ต้องใช้เครื่องมือในการผลิตอาหารสัตว์น้าสาเร็จรูป โดย
การผลิตอาหารแบบเม็ดจมและเม็ดลอย หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ มีโรงอบแห้งที่ใช้
ความร้อนสูงมากเพื่อแปรรูปผลผลิตสดตามมาตรฐานการผลิตสากล หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง
มีการปลูกผักในโรงเรือนกรองแสง และผลิตพลังงานทดแทนด้วยแผงโซล่าเซล เป็นต้น หมู่บ้านเหล่านี้
สามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานโครงการได้ แต่อาจจะ
ไม่สามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายขยายลูก เนื่องจากลูกข่าย/เครือข่ายจะต้องมีการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ /
เครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูงเพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการ โดยต้องมีการรวมกลุ่มกันหรือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โครงการประเภทบริ ห ารจั ด การน้ า ซึ่ ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและ
การเกษตร (สสนก.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีพื้นที่ โครงการครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ยังคงเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เป็นหมู่บ้านต้นแบบของ สสนก. โครงการ
นี้ มี การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ เกี่ ยวกั บการจั ดการเรื่ องน้ า การด าเนิ นการตามแนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทาระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งผลผลิตของ
โครงการไม่ได้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่เป็นการจัดซื้อเครื่องมือ GPS ใน
ครั้งแรกที่เริ่มดาเนินการ โครงการประเภทนี้สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นแม่ข่ายต้นแบบได้ โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้แก่หมู่บ้านอื่นมาศึกษาดูงาน เพื่อนาไปจัดทาแผนของตนเอง เกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องมือ GPS ในการสารวจข้อมูลและใช้โปรแกรม Quantum สร้างจุดบนแผนที่เพื่อจัดทาแนว
ป้องกันไฟ รวมทั้งจัดทาแผนในการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ป่าบริเวณกว้างที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
หลายหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกได้ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน
ในพื้นที่อื่นมีความแตกต่างกัน
4. โครงการประเภทปุ๋ ย ส่ ว นใหญ่ รั บ ผิ ด ชอบโดยสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย (วว.) และโครงการประเภทบริหารจัดการน้าที่ สสนก. เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีการดาเนินการโดยกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและมีจานวนโครงการมากกว่าประเภทอื่น ๆ แต่
เนื่องจากการดาเนินงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นการต่อ
ยอดการดาเนินงานที่มีอยู่เดิมในพื้นที่แล้ว ทาให้โครงการทั้ง 2 ประเภท มีผลการดาเนินงานที่ค่อนข้าง
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ประสบความสาเร็จมากกว่าโครงการประเภทอื่น กล่าวคือ โครงการประเภทบริหารจัดการน้า เช่น
โครงการหมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว ที่ สสนก. มีการอบรมความรู้ให้แก่หมู่บ้านที่เป็น
ต้นแบบของ สสนก. หรืออยู่ในความรับผิดชอบตามพันธกิจของ สสนก. อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
จัดการน้า โดยใช้อุปกรณ์ GPS ของ สสนก. ในการกาหนดจุดและทาแนวกั้นไฟ ส่วนโครงการประเภท
ปุ๋ย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยที่มีส่วนผสมระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ทาจากมูลสัตว์และ
ปุ๋ยเคมีที่มีสูตรต่างๆ เพื่อใช้เร่งการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุของพืช และบางหมู่บ้านต่อยอดมาจาก
โครงการ 1 อาเภอ 1 โรงปุ๋ย ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงและก่อสร้างโรงงานต้นแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
5. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU)
กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับหมู่บ้านต่างๆ ภายใต้ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ผลผลิต
ดังกล่าว บางโครงการได้รับงบประมาณต่อยอดจากคลินิก เทคโนโลยี ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
ซ้าซ้อนกับงบประมาณของคลินิกเทคโนโลยีหรือไม่
6. ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องแสดงเอกสารความพร้อมของโครงการใน
ระดั บพื้ น ที่ ประกอบการพิ จ ารณาอย่ า งชั ด เจน เช่ น หลั ก ฐานในการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม มี โ ครงสร้ างคณะ
กรรมการบริหารโครงการ มีสมาชิกกลุ่ม แบบสารวจความต้องการของชุมชนในการดาเนินโครงการ เป็นต้น
เนื่องจากโครงการจะไม่สามารถดาเนินงานได้ถ้าประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่ม
แม้จะเป็นความต้องการของชุมชนก็ตาม บางโครงการยังไม่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบ และขาดแคลน
อุปกรณ์เครื่องมือในการทากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งไม่มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินงานโครงการไม่ประสบความสาเร็จและไม่สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายได้
7. การศึ กษาดู ง านโครงการหมู่บ้ า นแม่ข่ ายวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มี การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม
หน่ ว ยงานผู้จัด ทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการโดยส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัด ในการวั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของโครงการ ทาให้ไม่สามารถใช้ผลสรุปของหน่วยงานเป็น
ตัวแทนในวัดผลการดาเนินงานในภาพรวมได้ อีกทั้งโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแม่ข่าย การเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงทาให้ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงข้อสรุปในเบื้องต้นเท่านั้น หาก
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปีต่อ ๆ
ไป ควรมีการติดตามโครงการพัฒนาแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลา
ดาเนินการเพื่อวัดผลสาเร็จของโครงการได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในช่วงระยะเริ่มต้นโครงการได้พิจารณานาหมู่บ้าน 9 แห่ง ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างและได้ดาเนินการมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60
พรรษามาเป็นฐานในการจัดทาโครงการและได้ขยายผลกรอบความคิดไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย ว.
และ ท.) โดยมุ่งเน้นการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิด
อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยดาเนินงานโครงการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสาหรับ
ชุมชนอื่น ๆ ได้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่รวมเป็นเครือข่าย
พันธมิตรจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทาหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ วิถีชีวิตและอาชีพหลัก/รองในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น
สานักประเมินผล สานักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินโครงการดังกล่าว
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรให้มีการประเมินผล
สาเร็จ ของการดาเนิ น โครงการหมู่บ้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนปัญ หาอุ ปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์กำรประเมินผล
1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของการดาเนินงานโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.2 เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.3 เพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปีงบประมาณต่อไป
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1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน
1.3.1 ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของโครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 ดังนี้
(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมโครงการ
(2) ประเมินผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
1.3.2 ศึกษางานภาคสนามเฉพาะหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2554
1.3.3 ศึกษางานภาคสนามในพื้นที่ 5 ภาค รวม 28 หมู่บ้าน ได้แก่
(1) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย พะเยาและน่าน
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนครและอุบลราชธานี
(3) ภาคกลาง จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรีและนครปฐม
(4) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและตราด
(5) ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนองและกระบี่

1.4 คำนิยำมศัพท์
นิ ย ามศั พ ท์ ที่ ส าคั ญ ในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลโครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีดังนี้
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ (ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2548 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาร่วมกับสานักงบประมาณ) หมายถึง การประเมินการดาเนินการ
ตามภารกิจของรัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสาเร็จที่พึงประสงค์ และ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถ
คานวณเป็นเงินได้
ประสิทธิภำพ หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่ได้ทาจริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นการ
วิเคราะห์ความก้าวหน้าการดาเนินงานนาส่งผลผลิตเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผล หมายถึง ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัต ถุประสงค์ /เป้าหมาย โดย
พิจารณาว่า ผลการปฏิบัติภารกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักเพียงใด เพราะเหตุใด หรือ
ในอีกความหมายหนึ่งวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการเป็น
การประเมินของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานผู้ให้บริการจะเป็นผู้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ
ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจและ
ไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิ จที่อาจกระทบต่อการพัฒนาในมิติอื่น

3

หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและ
นอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานตามภารกิจของรัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัว เงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดาเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย
หมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย ว. และ ท.) หมายถึง
หมู่บ้านที่นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดอาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และอาชีพอื่นๆ ในชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดาเนิน งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสาหรับชุมชนอื่นๆ

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถน าผลจากการติด ตามและ
ประเมินผลผลิต ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปี
ต่อไป
1.5.2 สานักงบประมาณมีข้อมูลสารสนเทศ ในการกาหนดแนวทางจัดการงบประมาณ
ปีต่อไป

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็นมา
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ นหมู่บ้านที่นาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ซึ่งจะทาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพิ่ มร าย ไ ด้ ลด ร า ย จ่ า ยแ ล ะ พั ฒ น าคุ ณ ภา พชี วิ ต ข อง ชุ ม ช น นั้ น ใ ห้ ดี ขึ้ น จา ก แ น ว คิ ด นี้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปสนับสนุนชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก
มากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีการประสานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น
จังหวัด อาเภอ พัฒนาชุมชน เกษตรอาเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นการบูรณาการทางานร่วมกันหลายภาคส่วน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช) โดยในปี พ.ศ.
2552 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นได้พิจารณานาหมู่บ้าน 9 แห่งซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานการคิด
ประกอบด้วย
1. บ้านโนนเจดีย์ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2. บ้านท่าหว้า ต.กะหาด อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3. บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
4. บ้านโพนงามท่า ต.นาแก้ว อ.เมือง จ.สกลนคร
5. บ้านแก่งโก ต.แก้งสนามนาง กิ่ง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
6. บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8. บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
9. บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ต่อมาได้ขยายกรอบแนวคิด ไปสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นาผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ กระบวนการลดต้ น ทุ น การผลิ ต รวมถึ ง
กระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย
ชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้น ๆ และ
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สามารถขยายองค์ความรู้หรือถ่ายทอดไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทา
หน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและอาชีพหลัก/รองในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 เพื่อผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
2.2 เพื่อเป็นต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชน

2.3 แนวคิดของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจากแนวคิดการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์ การวางแผน ลงมือทา ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
รวมทั้งเสาะแสวงหาทรัพยากร ความรู้จากภายนอก และนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา
ใช้ในการจัดการชุมชน เพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้น จาเป็นต้องพิจารณาในหลายมิติ เพื่อวางกรอบ
ในการพัฒนาและนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชน การศึกษา สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน และสุขอนามัย
- เศรษฐกิจชุมชน จะเกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล อาทิ การวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย
ภาระหนี้สิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยผลิตวัตถุดิบภายในครัวเรือน
และระดับชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นหรือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การศึกษา เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึง
ประชาชน ให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถรั บมื อ และติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมปั จ จุบั น ได้ อ ย่ างเท่ า ทั น และรู้ จั ก ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ต
- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เน้นการพัฒนาและใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน รวมถึง
การสร้างสมดุลของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น
- สุขอนามัย เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ สุขอนามัยภายในชุมชน รวมถึง การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพร ในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน และการผลิตอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ
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นอกจากนี้แล้ว ยังจาเป็นต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนมีกระบวนการพัฒนาจากภายใน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งทางด้านการเรียนรู้ ระบบคิด เครือข่ายในการทางาน และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
- กระบวนการเรียนรู้ อาจเริ่มจากระดับบุคคลที่จะต้องเปิดใจและมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ หลังจากนั้น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยอาศัยเวที
ประชาคมในชุมชนและนอกชุมชน การนาเสนอตัวอย่างความสาเร็จของพื้นที่อื่น การศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและริเริ่มภายในชุมชน
- ระบบคิด เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเป็นการดาเนินการตามความสมัครใจ
ความสนใจ หรือเป็นความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดพลังและความมุ่งมั่นในการทางานร่วมกันอันจะ
นาไปสู่การกาหนดทิศทางของชุมชน และดึงความรู้จากภายนอกเข้ามาผสมผสานและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยในบางครั้งอาจจาเป็นต้องมี “ผู้นาทางความคิด” เพื่อจุดประกายและสร้างแรงกระตุ้นให้
เกิดการทางานร่วมกัน
- เครือข่ายการทางาน เป็นการสร้างพันธมิตรในการทางาน เพื่อสร้างพลังและดึง
ทรัพยากรจากภายนอกในด้านต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจกาหนดให้มีผู้ประสานที่
จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับภายนอก นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องวางระบบการจัดการด้านข้อมูล
ภายในชุมชน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนและกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน พัฒนาความสามารถในการมองหาโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตชุมชน รู้ เข้าใจ
และหาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชุมชนต้องเผชิญ โดยเฉพาะด้านดิน ฟ้า อากาศ พลังงาน ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชุมชน
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุมชนเพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตาม
แนวคิดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ต้องมีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา
ใช้ในการจัดการชุมชน มีผู้ให้ความหมายของคาว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Science" ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า
"Scientia" แปลว่า ความรู้ (Knowledge)
พัชราภรณ์ พสุวัต (2522 : 3) อธิบายว่า วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่มีเนื้อหาสาระซึ่งเป็น
เรื่องราวของสิ่งแวดล้อม ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ได้รวบรวมความจริง (facts) เหล่านั้นเพื่อ
นามาประมวลเป็นความรู้ (knowledge) และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ (principles) ขึ้น
มังกร ทองสุขดี (ม.ป.ป. : 1-2) ว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่
อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งมนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าสะสมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และจะศึกษาต่อไปใน
อนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น มนุษย์ได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า
1. สิ่งต่าง ๆ มีความเป็นมาอย่างไร
2. สิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้าง
3. พัฒ นาการของสิ่งเหล่านั้นมีระเบียบแบบแผน หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร และ
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จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
4.
มนุ ษ ย์ จ ะน าความรู้ ทั้ ง หลายมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งไรบ้ า ง
ยิ่งกว่านั้นวิทยาศาสตร์ยังเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ทดสอบได้เป็นความรู้ที่มีขอบเขต มีระเบียบ
กฎเกณฑ์ เป็นความรู้ที่มีรากฐาน มาจากการสังเกต การจดบันทึก การตั้งสมมุติฐาน โดยใช้หลักฐานทาง
ปรัชญา และตรรกศาสตร์ แล้วพยายามวัดหรือหาค่าออกมาทั้งในด้านคุณค่า (นามธรรม) และปริมาณ
(รูปธรรม) ถ้าจะเปรียบวิทยาศาสตร์เสมือนต้นไม้ใหญ่แล้วรากแก้วที่สาคัญ 3 ราก คือ วิชาปรัชญา
ตรรกศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า
"Technologia" แปลว่า การกระทาที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคาว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคาว่า
วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวมๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน
(2539 : 406) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนาเอา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไม่ได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไป
ถึงการปฏิบัติหรือดาเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่ วยให้การ
ดาเนินการต่าง ๆ บรรลุผล
ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (Heinich, Molenda
and Russell. 1993 : 449)
1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อนาไปสู่ผลในทางปฏิบัติโดยเชื่อว่าเป็น
กระบวนการที่เชื่อถือได้และนาไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมา
จากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product)
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทางานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม
บราวน์ (Brown) กล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นการนาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิด
ผลประโยชน์
เดล (Dale 1969) ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของการทดลอง
เครื่องมือและกระบวนการ ซึ่งสิ่งทัง้ หลายเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ทดลอง และได้รับการปรับปรุงแก้ไข
มาแล้ว
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ได้ให้รายละเอียดของคาว่าเทคโนโลยีหมายถึง
1. องค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. การประยุกต์วิทยาศาสตร์
3. วัสดุ เครือ่ งยนต์กลไกเครื่องมือ
4. กรรมวิธแี ละวิธดี าเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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5. ศิลปะและทักษะในการจาแนกและรวบรวมวัสดุ
กล่าวอีกนัยหนึ่งเทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้างและ
การใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีเป็นการนาเอาแนวความคิด
หลั ก การ เทคนิ ค ความรู้ ระเบี ย บวิ ธี กระบวนการตลอดจนผลผลิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ในด้ า น
สิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทางานให้ดี
ยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น
การนาเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยสาคัญ
3 ประการ และถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานาเทคโนโลยีมาใช้ด้วย (ก่อ สวัสดิพาณิชย์ 2517 : 84)
คือ
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทางานบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2. ประสิทธิผล (Productivity) เป็นการทางานเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
3. ประหยัด (Economy) เป็นการประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการทางานด้วยการ
ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากกว่าที่ลงทุนไป
“นวัตกรรม” (Innovation) หมายถึง ความคิดและการกระทาใหม่ ๆ ที่นามาใช้ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งทีถ่ ือว่าเป็นนวัตกรรม
1. เป็นความคิดและกระบวนการกระทาใหม่ทั้งหมดหรือปรับปรุงดัดแปลงจากที่เคยมี
มาก่อนแล้ว
2. ความคิดหรือการกระทานั้นมีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยและช่วยให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. มีการนาวิธีระบบมาใช้อย่างชัดเจนโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน คือ ข้อมูล
กระบวนการและผลลัพธ์
4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน
นวั ต กรรม เป็ น ค าที่ ใ ช้ ค วบคู่ กั บ เทคโนโลยี เ สมอ ๆ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี มี
ความสั ม พั น ธ์ เ นื่ อ งจากนวั ต กรรมเป็ น เรื่ อ งของการคิ ด ค้ น หรื อ การกระท าใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่
เป็นที่คุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนาสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
ทางาน หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากพิจารณาว่านวัตกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นคี้ วร
นามาใช้ การนาเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และในการใช้เทคโนโลยีนี้ถ้าทาให้
เกิด วิธีการหรือสิ่ง ใหม่ ๆ ขึ้น สิ่งนั้ น เรียกว่า “นวัต กรรม” จึ งมักจะเห็ นคาว่านวัต กรรมถูกใช้คู่กั บ
เทคโนโลยีอยู่เสมอ
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2.4 การพัฒนาและโครงสร้างการบริหารหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะแรกของการดาเนินการ
ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ประสงค์จะรับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
เสียก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานแนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสียก่อน ในโอกาส
เดียวกันได้เพิ่มเทคโนโลยีต ามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งแนวคิดของการเพิ่มเทคโนโลยีเข้าจะต้อง
สอดคล้องกับอาชีพหลัก และหรือ อาชีพรองของชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆ นอกจากนั้น หมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้แก่
1. มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่ได้กาหนดไว้
2. มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบและนาความรู้ไปขยายผลยังหมู่บ้านอื่นได้
3. มีระบบการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
4. มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
5. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
6. ตั้งอยู่บนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลประโยชน์ที่หมู่บ้านจะได้รับคือการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านแม่
ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวอย่างของการนาเทคโนโลยีไปสร้างรายได้ สร้างงาน และ การ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันสามารถสร้างหมู่บ้านลูกข่าย ว. และ ท. เมื่อหมู่บ้านลูกข่ายฯ
มีความพร้อมสามารถเสนอตนเองขอรับการสนับสนุนการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ต่อๆ ไป เป้าหมายของ
การดาเนินการคาดว่าจะให้ครอบคลุมทุกอาเภอ
2.4.1 การพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายโดยใช้การ
พัฒนาแบบบันได 3 ขั้น คือ
ระดับที่ 1 ระดับอยู่รอด เป็นการเตรียมความพร้อมความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ศักยภาพให้กับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถ้าหากยังไม่พร้อมก็ให้มีการเตรียมความพร้อมอีกครั้ง และในปีถัดไปหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย แต่ถ้ายังเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายไม่ได้ต้องถูกคัดออก
ระดับที่ 2 ระดับเข้มแข็ง-เติบโต หมู่บ้านแม่ข่ายต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ศักยภาพ ขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ สร้างเครือข่ายและสร้างหมู่บ้านลูกข่าย
ในอัตรา 1 : 3 หากมีความพร้อมในการพึ่งพาตนได้ ก็สามารถผ่านไปสู่ระดับต่อไป หากยังไม่พร้อมจะ
ใช้ระยะเวลาอีกปีเพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับต่อไป
ระดับที่ 3 ระดับยั่งยืน เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายที่มีขีดความสามารถช่วยเหลือในการสร้าง
หมู่บ้านลูกข่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประกาศเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายประจาอาเภอเพื่อ
เป็นตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบผลสาเร็จมีการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

๑๐

4

แผนภาพที่ 2.1 แนวคิดการพัฒนาหมูบ่ ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายเป็นรุ่น ๆ แต่ละรุ่นจะมีเวลาในการพัฒนาตนเอง 3 ปี และ
กาหนดอัตราการพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายปีละ 40 แห่ง ในปีถัดไปต้องพัฒนาตนเองให้เป็น
หมู่บ้านแม่ข่ายที่สมบูรณ์ (กาหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 50) หากเลยเวลาที่กาหนดและไม่สามารถ
ดาเนินการได้ให้คัดออก ในระหว่างการพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายจะต้องฝึกทักษะการพัฒนา
หมู่บ้านลูกข่ายในสัดส่วน 1 : 3 ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านแม่ข่าย 1 แห่ง สามารถไปช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นได้
ไม่เกิน 3 แห่งต่อปี ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 และ แผนภาพที่ 2.2
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แผนภาพที่ 2.2 แผนการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2554-2564
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นอกจากนั้น การพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายจะมีกระบวนการกาหนดแนวคิดหลักสูตรที่
จาเป็นสาหรับแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป ในกรณีที่หมู่บ้านมีภูมิปัญญาเดิม การเข้า
ร่วมหรือการพัฒนาหมู่บ้านควรจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปโดยเฉพาะในส่วนที่มีความจาเป็นต้องใช้
ในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านตามที่ชุมชนได้มีการวิเคราะห์ร่ว มกัน
มาแล้ว ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.3

-

ระดับความสาเร็จ

ระดับความสาเร็จ

วลา

แผนภาพที่ 2.3 กรอบความคิดและทิศทางการบริหารจัดการในแต่ละหมู่บ้าน

2.4.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารบริ ห ารจั ด การในรู ป
คณะกรรมการดังแสดงในแผนภาพที่ 2.4 ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะทางานย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะทางานพิจารณาโครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะทางานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
การท างานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นั ก วิ ช าการ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ภายใน
หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ คณะทางาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทาหน้าที่เลขานุการ
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แผนภาพที่ 2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ดังนี้
1. กากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พิจารณาดาเนินการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การและเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางานพิจารณาโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาข้อเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนด
2. คัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
3. ดาเนินการและประสานงานต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
4. รายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทราบ
5. ดาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้

๑๓

1. พิจารณา ทบทวน จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดาเนินการและประสานงานต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินการในข้อ 1 และ 2
4. รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทราบ
5. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) ประเภทของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
(1.1) หมู่บ้านฯ เดิม เพิ่ม เทคโนโลยีใหม่
(1.2) ขยายผลเทคโนโลยีเดิม ไปสู่พื้นใกล้เคียง/พื้นที่อื่น
(1.3) หมู่บ้านฯ ใหม่ เทคโนโลยีใหม่
(2) จะต้องมีการสารวจความต้องการของพื้นที่และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจาก
ท้องถิ่น ทั้งงบประมาณและการสนับสนุนไม่เป็นตัวเงิน โดยมีการสารวจอาชีพหลัก การร่วมมือจากพื้นที่
(อบต. อบจ.ฯ ลฯ) และสามารถขยายโครงการได้
(3) หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น โครงการอยู่ แ ล้ ว สามารถน าโครงการเดิ ม ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน มาขยายพื้นที่หรือนาผลไปต่อยอดโครงการใน
หมู่บ้านเดิม ซึ่งอาจเป็นการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
(4) ข้อเสนอโครงการควรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ
(5) เสนอแผนการดาเนินงานหมู่บ้านเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี พร้อมแผนการใช้
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) การตั้งชื่อโครงการ จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน
(7) มีเป้าหมายที่แน่ชัด สามารถระบุตัวชี้วัดได้
(8) มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
2.4.4 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการในระหว่าง เดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการใน
ภาคผนวก ก
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ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาโครงการ คณะทางานพิจารณาโครงการ จะทา
การวิเคราะห์และ พิจารณาโครงการในเบื้องต้น โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินโครงการฯ ซึ่งคณะทางาน
พิจารณาโครงการ ได้ กาหนด หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาใน ภาคผนวก ข เพื่ อใช้ใ นการพิ จารณา
โครงการ และสรุปผลการพิจารณาดังกล่าว นาเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้ น ตอนที่ 3 การประสานงาน เมื่ อ คณะกรรมการประสานงานฯ
เห็นชอบโครงการแล้วฝ่ายเลขานุการ จะประสานผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้
1. การแจ้งหน่วยงานเพื่อยืนยันรับดาเนินโครงการ โดยมีหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณาโครงการ และให้หน่วยงานแจ้งยืนยันตอบรับที่จะดาเนินโครงการตามที่ได้เสนอมาพร้อม
ด้วยเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ภาคผนวก ค
2. เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งไปยังส่วนงานคลังเพื่อ
ดาเนินการโอนงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินโครงการ การติดตามและประเมินผลการดาเนิน
โครงการ เมื่อได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการแล้ว หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องรายงาน
ผลการดาเนินงานทุกครั้งที่มีการดาเนิน กิจกรรม ตามแบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานใน
ภาคผนวก ง ในระบบ Monitoring Online และฝ่ายเลขานุการจะดาเนินการรวบรวมและนาเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการประสานงานฯ ทั้งนี้ สามารถรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซด์ส่วนกลาง (http://sciencevillage.most.go.th)
ขั้ น ตอนที่ 5 สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ จะต้องสรุปผลการดาเนินงานพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยจัดทารายงาน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ในรู ป แบบเอกสารและบั น ทึ ก ลงใน แผ่ น CD จ านวน 3 ชุ ด จั ด ส่ ง มายั ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาโครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
(2.1) คณะกรรมการประสานงานหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแต่งตั้งคณะทางานการพิจารณาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทา
หน้าที่กลั่นกรองคัดเลือกโครงการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาอนุมัติ
(2.2) คณะทางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ได้แ ก่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(2.3) คณะทางานจัดทาเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่วมกัน
(2.4) การพิจารณาโครงการใช้ผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นคณะทางานตามข้อ
2.2 ยกเว้นผู้แทนหน่วยงานที่ได้ส่งข้อเสนอโครงการ
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(2.5) การให้คะแนนของคณะทางาน ฯ พิจารณาตามเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้
พิจารณาร่วมกันตามข้อ 2.3
(2.6) คะแนนที่ได้จากคณะทางานนามาหาค่าเฉลี่ย โครงการที่ได้ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 ถือว่าผ่าน
(2.7) ผลการพิ จ ารณาของคณะท างาน ฯ น าเสนอคณะกรรมการ ฯ
พิจารณาเห็นชอบโครงการ
(2.8) ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการเห็นชอบตามข้อ (2.7) แล้ว นาเสนอ
ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาอนุมัติต่อไป

แผนภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3.5 เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรได้รับความนิยมสูงสุดเพราะเป็นความต้องการของชุมชนใน
หมู่บ้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม สูงขึ้นกว่าเดิม การถ่ายทอดสู่ชุมชนในหมู่บ้านปี 2553 ดังแสดงในแผนภาพที่
2.6
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แผนภาพที่ 2.6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านมังคุ ดเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีที่ มีการถ่ายทอดให้กับชุมชนใน
หมู่บ้านคือ เทคโนโลยีการกาจัดแมลงวันทอง และ เทคโนโลยีโปรตีนจากผงไหม ดังแสดงในแผนภาพที่
2.7
การสร้างกับดัก
การทาลายพืชอาศัย
แหล่งเพาะฟักแมลงวัน
ทอง
กลุ่มเกษตรกรไม้ผล
(เงาะ ทุเรียน ลองกอง
สะตอ มะปราง มะม่วง
ฯลฯ)

ไข่แมลงวันทองที่
เป็นหมัน

การปล่อยใน
พื้นที่ควบคุม

เทคโนโลยีการฉายรังสี
ทาหมันแมลงวันทอง

การฟักเป็นตัว

แมลงศัตรูพืช

การตลาดเพื่อการ
ส่งออก

การผลิตผลไม้

เทคนิคการฉีดพ่นโปรตีนจากผงไหม

มังคุดหูเขียว

กลุ่มเกษตรกร มังคุด
เทคนิคการผลิตโปรตีนผง
ไหมระดับชุมชน

เทคนิคการผลิตโปรตีนผง
ไหมระดับอุตสาหกรรม

แผนภาพที่ 2.7 การนาเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนบ้านตรอกนองในหมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
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กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อลดความเสียหายจากการเจาะเข้าทาลายของแมลงวันทอง ผลการดาเนินการปรากฏว่าสามารถเพิ่ม
ผลผลิต สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี ต่อมาชุมชนได้มีการทดลองประยุกต์นาโปรตีนจาก
ผงไหมร่วมใช้งานปรากฏว่าหลังการเก็บเกี่ยว สามารถยืดอายุความสดของมังคุดได้ยาวนานกว่าปกติ
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
2.4.6 สิทธิของการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) ได้ รับ การเชิด ชูเ กีย รติ เป็ นหมู่บ้ า นแม่ข่ ายวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
พร้อมป้ายชื่อหมู่บ้าน และเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) การสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็นตัวอย่าง
(3) การสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถขยายผลสร้างหมู่บ้านลูกข่าย ว.และ ท.
2.4.7 การติดตามประเมินผลโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ การรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
การสุ่มติดตามโดยผู้บริหารระดับสูง และ การติดตามประเมินผลโดยภาคีที่ 3 (ในปี 2554) และจะทา
การประเมิน 3 ช่วง คือ
1
(1) ประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ (Pre-SAR) เพื่อการประเมินความพร้อม
และศักยภาพของหมู่บ้าน ฯ ก่อนการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เสนอโครงการต้องส่งเอกสารประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ (1) ข้อเสนอโครงการ (2) แบบประเมินตนเองเบื้องต้นก่อนดาเนินการ (PreSAR) เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของแต่ละหมู่บ้ าน และ (3) แบบสารวจความต้องการ
ของชุมชนในหมู่บ้าน ฯ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
(2) ประเมินระหว่างดาเนินโครงการ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
โดยผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละหมู่บ้าน จะทาการเก็บข้อมูล ใบสมัคร (ผู้รับบริการ) แบบประเมินผล
ความพึงพอใจผู้รั บบริการ และแบบติดตามผล เพื่อเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการ
ดาเนินโครงการในแต่ละปี เช่น ความพึงพอใจ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
(3) ประเมินตนเองเมื่อจบโครงการ (Post-SAR) โดยผู้รับประโยชน์/ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้เ สียทาการประเมินตนเองหลังจบโครงการ (Post-SAR) และประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าจ้างที่ปรึกษาภาคีที่ 3 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดจากการดาเนินโครงการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม พร้อมทั้งการรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ในระดับหมู่บ้านและภาพรวมต่อไป

1

SAR Self Assessment Report รายงานการประเมินตนเอง
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2.5 เอกสารงานประเมินที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดยสานักงานเทคโนโลยี SMEs ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลงานคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 และ เป็ น ที่ ป รึ กษาในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของโครงการ "หมู่ บ้า นแม่ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี " ที่ ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุน ไปในปี 2554 ด้วย นอกจากนั้นยังได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อ การด าเนิ น งานของส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการ
ประเมินผลและผลสารวจทั้ง 3 โครงการ ดังกล่าวสรุปผลได้ดังนี้
2.5.1 โครงการประเมินผลการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ
2553
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงาน
ปลั ด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ใ ห้ก ารสนับ สนุน งบประมาณให้ แ ก่ คลิ นิก เทคโนโลยี
เครือข่าย 74 เครือข่าย รวม 77 แห่ง เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จานวน 212 โครงการ จานวน
กลุ่มเป้าหมาย 17,454 ราย งบประมาณสนับสนุนโครงการรวม 39,761,956 บาท ครอบคลุมพื้นที่
68 จังหวัด โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2553 โดย
สานั กส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีไ ด้สุ่มตัวอย่างเพื่อสารวจโครงการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
จานวน 23 เครือข่าย 118 โครงการ งบประมาณสนับสนุนรวม 21,627,325 บาท คิดเป็นร้อยละ
55.6 ของจานวนโครงการทั้งหมด หรือร้อยละ 54.39 ของงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น
(1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ /หรือสังคม ตามข้อเสนอโครงการของเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จานวน 212 โครงการ
(1.2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การระบบคลิ นิ ก
เทคโนโลยีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จานวนไม่น้อยกว่า
23 เครือข่าย 118 โครงการ
(2) สรุป ผลการติ ดตามและประเมิน ผลการดาเนิ นงานคลิ นิ กเทคโนโลยี
เครือข่าย ดังนี้
(2.1) ผลการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ได้รับการสุ่มสารวจจานวน 23 เครือข่าย 118 โครงการ ปรากฏผลคะแนน
เฉลี่ยความสาเร็จของการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพบว่า

๑๙

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีมีจานวน 20 แห่ง ระดับปาน
กลาง 1 แห่ง และควรปรับปรุง 2 แห่ง
(2.2) ผลการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2553 ทั้งสิ้น 74 เครือข่าย 77 แห่ง จานวน 212
โครงการ เป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 39,761,956 บาท มีโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จานวน 181 โครงการ จากทั้งหมด 212 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.37 และมีจานวนโครงการที่ไม่
สามารถประเมินผลการดาเนิน งานได้ จานวน 31 โครงการ คิด เป็นร้อยละ 14.62 ของโครงการ
ทั้งหมด 212 โครงการ เนื่องจากข้อมูลการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ ฯ ในรายงาน Clinic
Monitoring Online (CMO) มีความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และจากจานวนโครงการที่สามารถ
ประเมินผลได้ สามารถสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
(2.3) แผนการดาเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 แผนงาน
ได้แก่ แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนงานบริการให้คาปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี แผนงานวิจัยพัฒนา
ต่อยอด และแผนงานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจาก
โครงการจานวน 25,468 ราย คิดเป็น 1.46 เท่า ของจานวนกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน 17,454
ราย ระดับความพึงพอใจทั้งโครงการโดยประมาณเฉลี่ยร้อยละ 81.34 มีผู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในด้านการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีได้จานวน 13,059 ราย
คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของจานวนผู้รับบริการจากโครงการคลินิกเทคโนโลยีทุกเครือข่าย 25,468 ราย
และผู้ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยสร้างรายได้ จานวน 9,488 ราย และคาดว่าจะ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณเฉลี่ยเดือนละ 1,184.67 บาทต่อราย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจที่ประเมินเป็นตัวเลขจากการดาเนินโครงการได้โดยประมาณ 11,240,143 บาทต่อเดือน
หรือ 134,571,719 บาทต่อปี คิดเป็น 3.38 เท่า ของงบประมาณสนับสนุน 39,761,956 บาท
(2.4) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางด้านสังคม ซึ่ง
ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าทางด้านตัวเงินได้ แต่ผู้รับบริการได้มีการนาความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการ
คาปรึ กษาและข้ อ มูล เทคโนโลยี การเข้า ร่ว มอบรม/สั ม มนา การถ่า ยทอดเทคโนโลยีต่ าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะการลดรายจ่าย โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานสาหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ปุ๋ย
ชีวภาพ สินค้าอุปโภค ต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู เป็ นต้น หรือกระทั่งการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ลด
การใช้สารเคมี การใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ การประยุกต์วัสดุธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การใช้สีย้อมจากธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เส้นฝ้าย เป็นการช่วยลดมลภาวะด้าน
ต่าง ๆ เช่น น้าเสียจากกระบวนการผลิตลดลง สุขภาพร่างกายของผู้ผลิตและคนรอบข้างแข็งแรงขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีให้กับชุมชนได้เป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบเครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน เช่น เครื่องหั่นสมุนไพร เครื่อ งอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย สามารถขยายปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการคลินิกเทคโนโลยี
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เป็นโครงการที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ /สังคม อันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการหรือชุมชนได้เป็นอย่างดี
(3) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
(3.1) กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารคลิ นิ ก เทคโนโลยี ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ระดับการศึกษาไม่สูง ฐานะค่อนข้างยากจน การถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงควรมีลักษณะ ดังนี้
(3.1.1) เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดควรเป็นเทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ไม่
สลับซับซ้อน แต่สามารถให้ประโยชน์ในการผลิต การดารงชีวิต และสะดวกต่อการบารุงรักษา การ
บริหารจัดการ เป็นต้น
(3.1.2) เทคโนโลยีที่จาเป็นควรเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความ
ต่อเนื่องระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตการเกษตร
อันจะนาไปสู่ความร่วมมือในภาครัฐและเอกชน การสร้างงานและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในที่ต่าง ๆ ได้
(3.1.3) เทคโนโลยีพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ต้องเป็นฐานของ
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม นักวิจัยหรือวิศวกรควรเน้นการสร้าง
เครื่องมือแบบง่าย ๆ กลไกการทางานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ การเข้าใจ การบริหารจัดการ และจะต้องมี
การผลิตอย่างจริงจังเนื่องจากความสามารถของคนไทยสามารถพัฒนาหรือประยุกต์เทคโนโลยีพื้นฐาน
ให้สูงขึ้นได้
(3.2) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จาเป็นต้องอาศัยการศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกั บสิ่งแวดล้อม สภาพของท้อ งถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้รั บ
เทคโนโลยีหรือกลุ่มชาวบ้านที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย เช่น วัย เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สภาพ
ความเป็น อยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ เงื่อนไขการดารงชีวิต ฯลฯ ล้วนแต่เป็นข้อจากัดต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังนั้น ผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย
ต่าง ๆ ในทุกด้านที่เป็นผลกระทบต่อการนาเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติจริง ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นั้น ๆ ก่อนทาการถ่ายทอด เพื่อนามาวางแผนการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ผู้ที่
มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องใช้ความอดทน เสียสละ มีความจริงใจ จริงจัง
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
(3.3) ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจนระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายและหัวหน้าโครงการ เพื่อให้เป้าหมายของแต่ละโครงการ
ย่อยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
(3.4) จั ด ให้ มี ที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นอื่ น ๆ
นอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการร่วมให้มุมมองในมิติอื่น ๆ เพื่อให้คณะทางานแต่ละโครงการ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ ด้วย
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(3.5) การคัดเลือกเป้าหมาย ควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ในแต่
ละโครงการ มักจะมีลักษณะเฉพาะชุมชน/ท้องถิ่น ในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพหลัก วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่าง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(3.6) ควรก าหนดให้ มี รู ป แบบของสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้ความรู้ ทบทวน แก่กลุ่มผู้บริการภายหลังการถ่ายทอด และ
สามารถที่จะรวบรวมมาเป็นองค์ความรู้เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้อย่าง
เป็นระบบ
(3.7) ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ให้บริการ
ถึงกระบวนการถ่ายทอด อบรม ที่จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน
(3.8) ควรจัดให้มีการอบรมกระบวนการสร้างวิทยากรในชุมชน
(3.9) ควรจัด ให้มีการติด ตามการดาเนิน งานเป็นระยะเพื่อให้สามารถ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดาเนินงาน และสามารถแก้ไขปัญหา สนับสนุนการดาเนินงานให้
เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ได้
(3.10) การติด ตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ควรพิจารณาในทุ กมิติใ ห้
ครบถ้วน เช่น ดัชนีความสุข การสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน
(3.11) นาปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานแต่ละโครงการของคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีลักษณะเดียวกันมาวินิจฉัยเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงและเร่งแก้ไขตามลาดับ
ความเร่งด่วน เช่น ระยะเวลาของการอนุมัติโครงการการจัดสรรงบประมาณ
(3.12) ประมวลผลข้ อ มู ล ของลั ก ษณะโครงการ กลุ่ ม เป้ า หมาย กลุ่ ม
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างโครงการนาร่องที่จะสามารถเสริมศักยภาพของชุมชนเป้าหมายในภาพรวมให้เกิด
ความเข้มแข็ง เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ กลุ่ม ก๊าซชีวภาพ
เป็นต้น
2.5.2 โครงการประเมิ น หมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
(1) วัตถุประสงค์
(1.1) เพื่ อประเมิ น กระบวนการด าเนิ น งานตามแผนหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(1.2) เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพความพร้ อ ม ในการยกระดั บ หมู่ บ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1.3) เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความพร้อมใน
การพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(1.4) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) สรุปผลการประเมิน ดังนี้
(2.1) การประเมินประสิทธิผลในการดาเนินงาน จากการประมวลผล
แบบสอบถามผลการดาเนินงานโครงการซึ่งรวบรวมได้ 70 โครงการ จาก 137 โครงการที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณ ปี ง บประมาณ 2554 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.1 และสามารถสรุ ป ได้ ว่ า มี
ผู้รับบริการ 9,226 ราย และนาไปใช้ประโยชน์จริงถึง 8,332 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.3 นอกจากนั้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 26,436,040 บาท และลดรายจ่ายลง เป็นจานวนเงิน
12,192,310 บาท มู ล ค่ า รวม 38,628,310 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 123.02 เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับงบประมาณสนับสนุนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด รวม 137
โครงการ งบประมาณรวม 31,399,890 บาท
ในส่วนของการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการ
ลดพลังงาน ร้อยละ 15.9 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 43.2 และลดของเสียได้ร้อยละ 40.9 ส่วน
ทางสังคม สมาชิกของกลุ่มหมู่บ้านที่ประเมินตนเองจานวน 12,756 คน ระบุว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
สุขอนามัยดีขึ้น ร้อยละ 30.1 และ 18.5 ตามลาดับ แต่สิ่งที่นับว่าทาให้เกิดความสาเร็จคือการที่ชุมชน
หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถรักษาภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมและ วิถีชีวิต อย่างไรก็ตาม การบริหารจั ดการของกลุ่มและการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียังเพิ่มไม่มากขึ้นและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่ชุมชนได้รับคือ
กระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการผลิต แปรรูป และให้บริการของ
ชุมชนต่อผู้บริโภค ทาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความปลอดภัยต่อตัวสินค้า การได้แนวคิดด้านคุณภาพ
มาตรฐานทาให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นด้วย
(2.2) การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงาน ได้
คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 76.6 โดยหัวข้อที่มีคะแนนประเมินสูงสุด คือสามารถนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดอาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพตามความต้องการชุมชน และหัวข้อที่มี
คะแนนน้อยที่สุด คือ การอนุมัติงบประมาณล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยของระยะเวลา ที่สั้น
เกินไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าช้า
และยังได้รับงบจากหน่วยงานในสถาบันล่าช้าอีก
(2.3) การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
(2.3.1) ผู้บริหารโครงการ โดยรวมผู้บริหารโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยคะแนนในแต่ละกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน
เกณฑ์ดีถึงดีมาก หัวข้อที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาในการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ และมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความซื่อสัต ย์สุ จริต ของเจ้าหน้าที่และ
ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ

๒๓

(2.3.2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก ในหัวข้อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ การบริการของผู้บริหารโครงการ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการโดยให้ความพึงพอใจ
สูงสุดที่ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจในรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายที่ลดลงน้อยที่สุด
(2.4) ผลการประเมินศักยภาพความพร้อม ในการยกระดับหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พื่อคั ดเลื อกในการพัฒ นาให้เ ป็นหมู่บ้า นแม่ข่า ยวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะที่ปรึกษาได้สุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านที่ได้ประเมินตนเอง
ตามแบบสอบถามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อกาหนดต้องสุ่มตัวอย่างจานวนไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง โดยไม่รวมหมู่บ้านที่มีสานักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.) รับผิดชอบบริหารโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 2.6
(3) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(3.1) ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
การสื่ อ สารให้ ผู้บ ริ ห ารโครงการได้ เ ข้ า ใจถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่มีความชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก
ความแตกต่างของแนวทาง เป้าหมายและกระบวนการดาเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
(3.2) การวิเคราะห์สภาพและปัญหาแท้จริงของกลุ่ม
การสารวจความต้องการของชุมชน จะต้องเริ่มจากปัญหาความ
ต้องการของชุมชนก่อน ผู้บริหารโครงการจะต้องดาเนินการวิเคราะห์สภาพของชุมชน ปัญหาที่ชุมชน
ต้องการแก้ไข โดยจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงการสารวจสถานภาพของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ทรั พยากรภายในท้องถิ่น ความพร้อมของชุมชนในการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งชุมชนจะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรณีการมุ่งสู่เป้าหมาย
ของชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3.3) กระบวนการสร้างศักยภาพชุมชน
ผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็น
การพัฒนากลุ่มชุมชน เช่น การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน การสร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้กับ
กลุ่ม กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าต้องดาเนินการทั้ง 3 มิติ
คือ 1) ด้านเทคโนโลยี 2) ด้านเศรษฐกิจ และ 3) ด้านสังคม
(4) ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จากการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีการสัมภาษณ์ สารวจพื้นที่ที่ดาเนินการ ของหมู่บ้าน

๒๔

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองกับคะแนนประเมินจากการลง
พื้นที่ ปี พ.ศ. 2554
ลา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เสนอ คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน
ชื่อหมู่บ้าน/พื้นที่
เป็นแม่
ตนเอง
จากการลงพื้นที่
ข่าย คะแน ร้อยละ คะแน ร้อยละ
นเฉลี่ย
นเฉลี่ย
หมู่บ้านพลังงานบ้านทดแทน 2 บ้านอุดม
4.70 93.00 4.83 96.67

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง
4.70 93.00 4.67 93.33

หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
4.00 80.00 4.50 90.00

หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน
4.00 80.00 4.50 90.00

หมู่บ้านพลังงานบ้านทดแทน 1 บ้าน
4.70 93.00 4.33 86.67

สมบูรณ์
หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนางอย
4.50 90.00 4.33 86.67

หมู่บ้านดาหลา 1 บ้านเจ๊ะเด็ง
4.70 93.00 4.17 83.33

หมู่บ้านดาหลา 2 บ้านบาลา
4.70 93.00 4.17 83.33

หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา
3.30 67.00 4.17 83.33

หมู่บ้านข้าวสาลี บ้านผาคับ
5.00 100.00 4.00 80.00

หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
4.20 83.00 4.00 80.00

หมู่บ้านหอยเชอรี่
4.20 83.00 4.00 80.00

หมู่บ้านสตรอเบอรี่ บ้านบ่อเหมืองน้อย
5.00 100.00 3.83 76.67

หมู่บ้านดินเค็ม บ้านนาดี
4.50 90.00 3.83 76.67

หมู่บ้ายข้าวหอมนิล ต.ไผ่จาศีล
4.30 87.00 3.83 76.67

หมู่บ้านเซรามิก บ้านหาดส้มแป้น
4.20 83.00 3.83 76.67

หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
3.50 70.00 3.50 70.00

หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์
3.20 63.00 3.33 66.67

การเกษตร
หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง
3.20 63.00 3.33 66.67

หมู่บ้านเตาเผาถ่าน บ้านวังไม้ส้าน
4.00 80.00 3.17 63.33

หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน (เตาชีวมวล
3.30 67.00 3.17 63.33

เชื้อเพลิง)
หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์
3.20 63.00 3.17 63.33


หน่วย
งาน
พว
พว
สป
สป
พว
พว
พว
พว
สป
พว
สป
สปภ
พว
พว
วศ
วศ
สป
สป
สปถ
สป
สป
สป

23 หมู่บ้านข้าวโพดหมอกควัน



3.70

73.00

3.00

60.00

สป

24 หมู่บ้านป่าชุมชนเศรษฐกิจพอพียง



3.50

70.00

3.00

60.00

สป

25 หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ชุมพร



4.20

83.00

2.83

56.67

วศ
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองกับคะแนนประเมินจากการลง
พื้นที่ ปี พ.ศ. 2554 (ต่อ)
ลา
ดับ

ชื่อหมู่บ้าน/พื้นที่

26 หมู่บ้านหมากเม่า

เสนอ คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน
เป็นแม่
ตนเอง
จากการลงพื้นที่
ข่าย คะแนน ร้อยละ คะแน ร้อยละ
เฉลี่ย
นเฉลี่ย
3.30 67.00 2.83 56.67


หน่วย
งาน
สป

27 หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปลาไยระดับชุมชน



3.70

73.00

2.50

50.00

สป

28 หมู่บ้านการพัฒนากลุ่มหมู่บ้านต้นแบบ
ด้านเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงาน
ทดแทน
29 หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ชุมชนแบบไร้ของเสีย
30 หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจาหน่าย
ในสถานพยาบาลและตลาดผัก
31 หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบ
วงจรทางวิทยาศาสตร์



3.50

70.00

2.50

50.00

สป



3.80

77.00

2.00

40.00

สป



3.50

70.00

2.00

40.00

สป



3.30

67.00

2.00

40.00

สป

ที่มา : โครงการประเมินหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 44-45.
หมายเหตุ : 1. พว : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สป : สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สปภ : ม. มหาสารคาม วศ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ สปถ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลาปาง
2.  หมายถึง หมู่บ้านส่งข้อเสนอโครงการเป็นแม่ข่ายต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 หมายถึง หมู่บ้านไม่ส่งข้อเสนอโครงการเป็นแม่ข่ายต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 31 แห่ง ที่ได้สุ่มคัดเลือกเป็นตัวอย่างนั้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดังนี้
(4.1) กลุ่มยังไม่เข้าใจในตัวเทคโนโลยีที่ได้รับมา แต่มีความต้องการให้
ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือให้แกก่ ลุ่ม
(4.2) เทคโนโลยีที่นักถ่ายทอดสนับสนุน เป็นงานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ให้
มีการนาไปใช้ จึงอาจไม่ใช่เทคโนโลยีหลักที่กลุ่มต้องการ เช่น การอบลาไยทั้งลูก ในขณะที่กลุ่มเข้มแข็ง
ด้านการอบเนื้อลาไยสีทอง ที่ต้องแกะเนื้อออกมาอบ
(4.3) การสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจนระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และหัวหน้าโครงการ เพื่อให้เป้าหมายของแต่ละโครงการ
ย่อยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
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(4.4) จั ด ให้ มี ที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญในด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมให้มุมมองในมิติอื่นๆ เพื่อให้คณะทางานแต่ละ
โครงการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านอื่นๆ ด้วย
(4.5) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ใน
แต่ละโครงการ มักจะมีลักษณะเฉพาะชุมชน/ท้องถิ่นในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพหลัก วิถีชีวิ ต ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่าง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(4.6) ควรก าหนดให้ มี รู ป แบบของสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี และสื่อที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ให้ความ รู้ ทบทวน แก่กลุ่มผู้บริการภายหลังการถ่ายทอด และ
สามารถที่จะรวบรวมมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้อย่าง
เป็นระบบ
(4.7) ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ให้บริการ
ถึงกระบวนถ่ายทอด อบรมที่จะเป็นการสร้างความ รู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน
(4.8) ควรจัดให้มีการอบรมกระบวนการสร้างวิทยากรในชุมชน
(4.9) ควรจัด ให้มีการติด ตามการดาเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้สามารถ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดาเนินงาน และสามารถแก้ไขปัญหา สนับสนุนการดาเนินงานให้
เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ได้
(4.10) การติด ตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ควรพิจารณาในทุกมิติใ ห้
ครบถ้วน เช่น ดัชนีความสุข การสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน
(4.11) นาปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานแต่ละโครงการของคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีลักษณะเดียวกัน มาวินิจฉัยเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง และเร่งแก้ไขตามลาดับ
ความเร่งด่วน เช่น ระยะเวลาของการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ
(4.12) ข้อมูลของลักษณะโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างโครงการนาร่อง ที่จะสามารถเสริมศักยภาพของชุมชนเป้าหมายในภาพรวม ให้เกิดความเข้มแข็ง
เติบโต ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ กลุ่มก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
2.5.3 การสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ต่อ การดาเนิน งานของส านั กงานปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง 11
กระบวนการสร้างคุณค่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้มอบหมายให้
คณะบริห ารธุ รกิจ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าเป็นที่ ปรึกษาเพื่อส ารวจความคิด เห็นหรือ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2 ต่อการดาเนินงาน
2

สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการกาหนดคานิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 ประเภทตามแผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551-2554) และมีความหมาย ดังนี้
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ของ สป.วท. ในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า 11 กระบวนการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ
ทราบระดับความพึงพอใจโดยรวม และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียต่อการ
ดาเนินงานของ สป.วท. ในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สป.วท. ใน
ภาพรวม มีความพึงพอใจร้อยละ 83.60 ความไม่พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 11.65 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจร้อยละ 81.05 ความไม่พึงพอใจอยู่ท่รี ้อยละ 9.15 โดย
กระบวนงานสร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของร้อยละ 85.25 ไม่พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 1.90 ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 86.87 ความไม่พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 4.30 โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ เช่น ควรมีการส่งข่าวสารระหว่างเครือข่ายให้ทุกหมู่บ้านแม่ข่ายรวมเป็นศูนย์
เดียวกัน ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละแม่ข่ายให้มากขึ้ น ให้ทาโครงการต่อเนื่องและ
ขยายพื้นที่บริการให้กว้างขวางขึ้น ควรมีการเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้มีโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง ให้ผ่อนปรนเรื่ องระเบียบข้อเสนอโครงการ
และการขอจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ หรือให้เพิ่มงบประมาณด้านการลงทุน
นอกจากนั้ น กระบวนงานสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 86.67 ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียร้อยละ 85.80 ความไม่พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 6.50 โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เช่น
ควรมีค วามร่ ว มมือ กับ ทุก ภาคส่ ว น/การสร้า งเครื อข่ ายความร่ว มมือ ระดับ ภาค/จัง หวั ด รวมทั้ งให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อในการประสานงานกับจังหวัด โดยแนะนาให้หน่วยงาน /
จังหวัดทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคลินิกเครือข่าย ควรมีการประเมินโครงการ และมีการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าถึงเทคโนโลยีให้มากขึ้น
ควรมีระบบการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็ว

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) หมายถึง กลุ่มบุคคลภายในองค์กรที่ต้องการให้องค์กรและตนเองซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) หมายถึง กลุ่มบุคคลภายนอกองค์กรที่ได้รับประโยชน์ ผลกระทบ หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร และต้องการให้องค์กรให้บริการที่มีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้รับบริการ
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) หมายถึง กลุ่มผู้พิทักษ์ที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งทาหน้าที่กากับ ดูแล
ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงานกลางระดับนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ คณะทางานที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน กลุ่มการเมือง
และตามคู่มือคาอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กาหนดนิยามของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริก ารที่เป็นส่วนราชการด้วย
“ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย” หมายถึง ผู้รับบริการของผูร้ ับบริการของส่วนราชการ หรือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการของท่าน

บทที่ 3
วิธีการประเมินผล
การประเมิ น ผลโครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการประเมินผล การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร ได้แก่
(1) หน่ ว ยงานผู้ จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ/ผู้ บ ริ ห ารโครงการ จ านวน 57
หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 –
2554 รวมทั้งสิ้น 190 หมู่บ้าน
(2) ประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 190 หมู่บ้าน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
(1) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการที่มีการศึกษางาน
ภาคสนาม
(2) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ คื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ มี
การศึกษางานภาคสนาม ประกอบด้วย
(2.1) หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หมู่บ้านแม่ข่าย
ต้นแบบ (ไม่มีเครือข่าย/ลูกข่าย) และหมู่บ้านแม่ขยายขยายลูก (มีเครือข่าย/ลูกข่าย)
(2.2) หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท.)

3.2 วิธีการประเมินผล
3.2.1 ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ จากเอกสารของส านั กงานปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย ข่าว เว็บไซด์ของหน่วยงานและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงบประมาณ
3.2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ดังนี้
(1) การประชุ มเพื่อ รับ ฟัง ข้อ มูล และความคิ ด เห็น จากเจ้า หน้ าที่ สานัก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) การใช้แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
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3.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ดาเนินการอยู่ทั่วประเทศ คณะ
ประเมินผล มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงดังนี้
3.3.1 เลือกตัวอย่างเฉพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการจัดตั้ง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 จานวนทั้งสิ้น 190 โครงการ ประกอบด้วยหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบ
37 หมู่บ้าน หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก 36 หมู่บ้านและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 117 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ไม่รวมหมู่บ้านที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจาก
(1) หมู่บ้านที่มีการจัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 เป็น
โครงการที่ดาเนินงานมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง สามารถเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานได้อย่างน้อยในระดับ
ผลผลิต และอาจเกิดผลลัพธ์และผลกระทบได้ในบางหมู่บ้าน
(2) หมู่บ้านที่เริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 จะมีรอบ
ระยะเวลาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปีและจะมีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อม
กันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้น หมู่บ้านที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงมีระยะเวลาการ
ให้การสนับสนุนระยะสั้นเพียง 1 ปี
3.3.2 กาหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้
3.3.3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะประเมินผลจากโครงการที่ดาเนินการในหมู่บ้าน
แม่ ข่ า ยและหมู่ บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยใช้ เ กณฑ์ ที่ ค านวณจากสั ด ส่ ว นประชากร
(ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ , 2540 : บทที่ 6) เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาและจานวนบุคลากรของผู้ทาการประเมิน และจากการที่ได้มีการ
กาหนดขอบเขตการประเมินไว้ในบทที่ 1 ว่าจะศึกษาข้อมูลเฉพาะโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท.
ทั้งหมดที่จัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 190 หมู่บ้าน จึงเลือกใช้
เกณฑ์จานวนประชากรที่เป็นหลักร้อย ที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15 - 30 % ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 28
หมู่บ้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของจานวน 190 หมู่บ้าน
3.3.4 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 28 หมู่บ้าน โดยกาหนดเงื่อนไขให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 5 ภาค และครอบคลุมเทคโนโลยี ทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ (1) การเกษตร (2) แปร
รูปผลผลิตทางเกษตร (3) ปุ๋ย (4) พลังงานทดแทน (5) สิ่งทอ (6) เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา (7)
บริหารจัดการน้า (8) การจัดการของเสีย และ (9) ไม้และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งครอบคลุมโครงการที่เป็น
หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก หมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบ และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นจะได้
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้เข้าร่วมโครงการ 28 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 560 คน
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
3.4.1 แบบสอบถามผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
3.4.2 แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้แบบสอบถามหมู่บ้าน ว. และ ท. หมู่บ้านแม่
ข่ า ยต้ น แบบและหมู่ บ้ า นแม่ ข่ ายขยายลู ก เพื่ อประเมิ น ผลการถ่ ายทอดเทคโนโลยี จากหน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ความต้องการเทคโนโลยีหรือความสอดคล้องของเทคโนโลยีกับความต้องการของชุมชน
ความพึ งพอใจต่อกระบวนการขั้ นตอนด าเนิ นงานและโครงการ ผลการดาเนินงานด้านประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลและผลกระทบของโครงการในการยกระดับจากหมู่บ้าน ว. และ ท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
ต้นแบบ และหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก ตามลาดับ ตลอดจนผลกระทบของโครงการต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือต่างๆ จาแนกได้เป็น 2 ประเภท
คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ นาข้อมูลตัวเลขที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล โดยนาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั่วไป รวมทั้งระดับความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับโครงการและผลการดาเนินงาน การนาเสนอใช้วิธีพรรณนาข้อมูล และการ
อธิบายตารางสถิติ
(2) ข้อ มูลเชิงคุ ณภาพ เป็นการนาข้อมูล เนื้อหาจากคาถามเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ และข้อเสนอแนะทั่วไป ที่ได้จากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ ขณะที่มีการดูงานภาคสนาม มารวบรวมและวิเคราะห์ ปัญหาและ
อุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางและปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
3.5.2 การวิเคราะห์สรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณโดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดโครงการ ตามแผนการดาเนินงานกับผลการดาเนินงานที่ทาได้จริงใน
ภาพรวมทั้งโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมในภาคสนามของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลกระทบ

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมิ น โครงการหมู่ บ้ านแม่ ข่ ายวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด าเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการประชุมร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการและผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บทความวิจัย ข่าว เว็บไซต์ของหน่วยงานและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์และการประเมินได้ ดังนี้

4.1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบ
จากเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการหมู่ บ้ านแม่ ข่ า ย
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น กิ จ กรรมภายใต้ ผลผลิ ต ค าปรึก ษาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ส่ ว น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 เป็ น กิ จ กรรมภายใต้ ผ ลผลิ ต การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี รวม
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงานทั้ง 3 ปี เป็นจานวนทั้งสิ้น 140.7950 ล้านบาท ปรากฎตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2555
2553
แผนงาน: สนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ผลผลิต : คาปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
กิจกรรม : การดาเนินงาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
งบประมาณ : 60 ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น 60 ล้านบาท

2554
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2555
แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : การขยายหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : การขยายหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
งบประมาณ : 40.7950 ล้านบาท
งบประมาณ : 40 ล้านบาท
งบดาเนินงาน 14.7950 ล้านบาท
งบดาเนินงาน 12 ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน 26 ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน 28 ล้านบาท

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
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ปีง บประมาณ พ.ศ. 2553 สานั กงานปลั ด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(สป.วท.) ได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการหมู่ บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 160 หมู่บ้าน
แบ่งเป็นข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจานวน 135 หมู่บ้าน และหน่วยงานผู้เสนอโครงการใช้
งบประมาณของหน่วยงานดาเนินการเองจานวน 25 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มี
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านใหม่ เพิ่มเติมจากปีก่อนจานวน 30 หมู่บ้าน รวมเป็น
ทั้งสิ้น 190 หมู่บ้าน แบ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 146 หมู่บ้าน ไม่ขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณและใช้งบประมาณของหน่วยงานดาเนินการเอง 25 หมู่บ้านและไม่ผ่านการ
พิจารณา 19 หมู่บ้าน ปรากฎตามตารางที่ 4.2
ตาราง 4.2 จานวนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ
หน่วย : หมู่บ้าน
หน่วยงาน

1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน)
6. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
7. สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)
(สถาบันการศึกษาที่ สป.ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ)
รวมจานวนหมู่บ้าน ว และ ท
งบประมาณ

ปี 2553
ปี 2554
อนุมตั ิ ไม่รับ รวม อนุมตั ิ ไม่รับ ไม่
งบ*
งบ* ผ่าน
11

-

11

12

-

-

ปี 2555
รวม อนุมตั ิ ไม่ ไม่
รับ ผ่าน
งบ*
12
0
12

7
30

9

7
39

6
34

6

1
1

7
41

6
44

1
6

1
9

8
59

3

-

3

2

-

1

3

2

-

1

3

-

15

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

84

-

84

92

3

16

111

63

2

52

117

รวม

12

135 25
146 25 19
115 25 75
160
190
215
160
190
215
37,532,438
31,399,890
30,099,940

*ไม่รับงบ : ใช้งบประมาณของหน่วยงานดาเนินงาน
ที่มา : คู่มือการดาเนินงาน กิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 4
หมายเหตุ : พื้นที่ดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนงบประมาณที่สนับสนุน และจานวนปีที่ดาเนินงาน ปรากฏในภาคผนวก จ
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นอกจากนั้นสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 928 อาเภอ 77 จังหวัด (คู่มือการดาเนินงาน
กิจกรรม หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 7) (รายละเอียดของจังหวัดในแต่ละภาค อยู่
ในภาคผนวก จ) โดยผลการดาเนินงานในแต่ละภาคประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด จานวน 84 หมู่บ้าน 75 อาเภอ 20 จังหวัด รองลงมา ได้แก่
ภาคเหนือจานวน 56 หมู่บ้าน 42 อาเภอ 12 จังหวัด ภาคใต้ 48 หมู่บ้าน 39 อาเภอ 13 จังหวัด
ภาคกลาง 20 หมู่บ้าน 16 อาเภอ 12 จังหวัดและภาคตะวันออกมีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น้อยที่สุด จานวน 7 หมู่บ้าน 5 อาเภอ 3 จังหวัด และเมื่อเทียบเป้าหมายที่กาหนดในแต่ละภาคกับผล
การปฏิบัติงานแล้ว พบว่า ภาคใต้มีผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายสูงกว่าภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ
การดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอาเภอและจังหวัดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 25.83 และ ร้ อ ยละ 92.86 ตามล าดั บ รองลงมาได้ แ ก่ ภ าคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง สรุปในภาพรวมทั้งประเทศการดาเนินงานหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนในระดับจังหวัดและอาเภอเท่ากับ
ร้อยละ 19.07 และร้อยละ 77.92 ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
ภาค

ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
รวม

อาเภอและจังหวัดทั่ว
ประเทศ
(เป้าหมาย)
อาเภอ
จังหวัด
151
14
(100%) (100%)
174
17
(100%) (100%)
321
20
(100%) (100%)
36
4
(100%) (100%)
246
22
(100%) (100%)
928
77
(100%) (100%)

มีหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท
(ผลการดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย)
อาเภอ
จังหวัด
หมู่บ้าน
39
13
48
(25.83%) (92.86%)
42
12
56
(24.14%) (70.59%)
75
20
84
(23.36%) (100%)
5
3
7
(13.89%)
(75%)
16
12
20
(6.50%) (54.55%)
177
60
215
(19.07%) (77.92%)

ยังไม่มี หมูบ่ ้าน ว และ ท
(ผลการดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย)
อาเภอ
จังหวัด
112
1
(74.17%) (7.14%)
132
5
(75.86%) (29.41%)
246
(76.64%)
31
1
(86.11%)
(25%)
230
10
(93.50%) (45.45%)
751
17
(80.93%) (22.08%)

ที่มา : ปรับปรุงจากคู่มือการดาเนินงาน กิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า 7
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4.1.1 การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ วิธี
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานกับผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของ สป.วท. และหน่วยงานผู้จัด ทาข้อเสนอ
โครงการ/ผู้บริหารโครงการ รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของโครงการ
(1) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
2554 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการใช้จ่ ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้ านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ
2553
60,000,000
59,819,049
99.70
2554
40,795,000
40,400,584
99.03
รวม
100,795,000
100,219,633
99.43
หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

ตารางที่ 4.4 จากการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 59,819,050
บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.70 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 40,400,584 บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
40,795,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 (รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2554 อยู่ในภาคผนวก ฉ) โดยสรุปตั้งแต่ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2553 2554 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น
100,219,633 บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,795,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.43 สาหรับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่ได้รับ
รายงานจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(1.2) ผลการปฏิบัติงาน
จาก ตารางที่ 4.5 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
โดยผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดหลักเชิงปริมาณ คือ จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า มีผลการดาเนินงานสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 160 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 533.33 จากแผนที่กาหนดไว้จานวน 3o
หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีจานวน 190 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 126.66 จากแผนที่กาหนดไว้จานวน 15o หมู่บ้าน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน
215 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 286.67 จากแผนที่กาหนดไว้จานวน 75 หมู่บ้าน ส่วนมูลค่าของ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการดาเนินโครงการซึ่งประเมินโดยภาคีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีได้รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวม 38,628,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 251.98
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้สรุปผลการประเมินไว้ ในบทที่ 2 ข้อ 2.4.2
ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ยังไม่มีการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานตามโครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2554 โดยการเปรียบเทีย บผลการปฏิบัติ งานและแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วั ด
โครงการกับผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุน
ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวน 3o หมู่บ้าน มีผลการปฏิบัติงาน จานวน 160 หมู่บ้าน สูงกว่าแผน
ที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 533.33 และเมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร พบว่า มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือ มีผลใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวน 59,819,049 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.70 จากแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
60,000,000 บาท แสดงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
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ตารางที่ 4.5 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. เชิงปริมาณ : จานวนชุมชน/หมู่บ้าน
แห่ง
(ต้นแบบ) ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา
2. เชิงปริมาณ : จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่
หมู่บ้าน
สป.วท. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี
3. เชิงปริมาณ : จานวนผู้รับการ
คน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม/
กิจกรรม/
โครงการที่ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงการ
ศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบหรือ
การขยายผล (หมู่บ้านละ 1 โครงการ)
เฉพาะที่รับงบสนับสนุนจาก สป.วท.
- จานวนหมู่บ้าน วท. ที่พัฒนา
กิจกรรม
ศักยภาพเป็นแม่ข่ายฯ (ต่อเนื่อง)
- จานวนหมู่บ้าน วท. ที่พัฒนา
กิจกรรม
ศักยภาพเป็นแม่ข่ายฯ (ใหม่ปีแรก)
- จานวนลูกข่ายขยายผล
กิจกรรม
5. ร้อยละความพึงพอใจที่
ร้อยละ
ผู้รับบริการมีต่อกิจกรรม
6. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ล้านบาท/ปี
ดาเนินโครงการ (ปี 55 ประเมินโดย
ภาคีที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
แผน
ผล
NA.
NA.

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
แผน
ผล
45
NA.

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
แผน
ผล
6
NA.

30

160
(533.33%)

150

190
(126.67%)

75

NA**

3,000

3,800
(126.67%)
NA.

4,000

4,000

NA.

146

9,750
(243.75%)
NA.

75

NA.

116

NA.

50

NA.

30

NA.

25

NA.

120
80

NA.
NA.

NA.

NA.

135

NA.

NA.

NA.

NA.

80

86.2
(107.75%)

* อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

ที่มา : ผลการดาเนินงาน กิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554
หมายเหตุ 1. * ในระหว่างที่จัดทารายงานประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ประเมินโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งได้รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวม 38,628,310 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 251.98 ของงบประมาณที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากการเก็บข้อมูล 70 โครงการ) (สรุปผลการประเมินกล่าวได้
ไว้แล้วในบทที่ 2)
. ** สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 215 หมู่บ้าน
2. NA : ไม่รายงาน
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สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนชุมชน/หมู่บ้านที่ สป.วท.
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 15o หมู่บ้าน มีผลการปฏิบัติงาน จานวน 190 หมู่บ้าน
ซึ่งสูงกว่าแผนที่กาหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 126.66 และเมื่อเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับ
งบประมาณที่ไ ด้รับจัด สรร พบว่า มีผลการใช้จ่า ยงบประมาณต่ากว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กล่าวคือ มีผลใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 40,400,584 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 จากแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 40,795,000 บาท แสดงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 การดาเนินงานตาม
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่มี ผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่ากว่างบประมาณที่ ได้รั บจัดสรร สาหรับ ปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้สรุปผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ ทำให้ไม่สำมำรถประเมินประสิทธิภำพได้ เนื่องจำกไม่สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรปฏิบัติงำนกับผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ดังนั้น จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
โครงการและเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 สามารถ
สรุปได้ว่าการดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
(2) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
การสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงาน
ผูจ้ ัดทาข้อเสอนโครงการ/ผูบ้ ริหารโครงการ รวม 28 หมู่บ้าน สรุปผลได้ดังนี้
(2.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากตารางที่ 4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ศึกษางานภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 สามารถ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกเป็นกลุ่มเทคโนโลยี ดังนี้
(2.1.1) กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร มีการศึกษางานภาคสนามจานวน 8
หมู่ บ้ า น พบว่ า จากแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 8,234,400 บาท มี ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,380,498 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.77 โดยหมู่บ้านผลิตผักครบวงจร
บ้านดอนขุนวิเศษ มีผลใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน หมู่บ้านข้าวหอมนิล มีผลการใช้จ่ายคิดเป็น
ร้อยละ 90.02 และหมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออกมีผลใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ
47.16
(2.1.2) กลุ่มเทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลทางเกษตร มีการศึกษางาน
ภาคสนามจานวน 2 หมู่บ้าน พบว่า จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 820,000 บาท มีผล
การใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 329,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 โดยหมู่บ้านน้าปูสันสลีมีผลใช้
จ่ายงบประมาณต่ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 64.56 ส่วนหมู่บ้านปลานิลปลอดภัยไม่รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
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ตารางที่ 4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ศึกษางานภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555
หน่วย : บาท
ประเภท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทคโนโลยี/
แผน
ผล
โครงการ
1. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 หมู่บ้านแม่
ข่ายอาหาร
สัตว์น้าราชมงคล
ตะวันออก
1.2 หมู่บ้านเขา
197,340
NA.
พลู วนเกษตร
ธนาคารพันธุ์พืช
1.3 หมู่บ้านไม้
212,440
NA.
กฤษณา บ้านตาก
แว้ง
* 1.4 หมู่บ้าน
237,440
237,440
ผลิตผักครบวงจร
(100%)
บ้านดอนขุนวิเศษ
1.5 หมูบ่ ้านข้าว
2,148,800
NA.
หอมนิล
1.6 หมู่บ้านข้าว
370,000
NA.
หอมนิล 2
* 1.7 หมู่บ้าน
456,000
201,513
มังคุดเพื่อการ
(44.19%)
ส่งออก
1.8 หมู่บ้าน
1,220,000
NA.
เกษตรอินทรีย์
บ้านหนองมัง
รวมเทคโนโลยี 4,842,020 438,953
การเกษตร
(9.07%)
2. กลุ่มเทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลทางเกษตร
* 2.1 หมู่บ้านน้า
175,000
143,150
ปูสันสลี
(81.80%)
2.2 หมู่บ้านปลา
นิลปลอดภัย
รวมเทคโนโลยี
175,000
143,150
แปรรูปผลิตผล
(81.80%)
ทางเกษตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผน
ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผน
ผล

รวม
แผน

ผล

359,140

NA.

237,000

NA.

596,140

NA.

271,660

NA.

N

N

469,000

NA.

253,260

NA.

N

N

465,700

NA.

282,960

282,960
(100%)

N

N

520,400

520,400
(100%)

359,000

281,379
(78.38%)
NA.

300,000

NA.

2,807,800

210,000

NA.

819,960

281,379
(90.02%)
NA.

446,000

152,040
(34.09%)

325,000

225,166
(69.28%)

1,227,000

578,719
(47.17%)

108,400

NA.

NB

NB

1,328,400

NA.

2,320,380

716,379
(30.87%)

1,072,000

225,166
(21.00%)

8,234,400

1,380,498
(16.77%)

135,000

136,132
(100.84%)
NA.

200,000

50,000
(25.00%)
NA.

510,000

329,282
(64.56%)
NA.

136,132
(46.15%)

350,000

50,000
(14.29%)

820,000

239,960

160,000
295,000

150,000

310,000

329,282
(40.16%)
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ตารางที่ 4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษา
งานภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 (ต่อ)
หน่วย : บาท
ประเภท
เทคโนโลยี/
โครงการ
3. กลุ่มเทคโนโลยีปุ๋ย
* 3.1หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
กลุ่มเกษตรกร
กองทุนข้าว
*3.2หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์
พื้นเมืองและ
เกษตรอินทรีย์
*3.3 หมู่บ้าน
เทคโนโลยีผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ (กลุ่มสตรี
สหกรณ์บ้าน
บุกลาง)
*3.4 หมู่บ้านแม่
ข่ายปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพ บ้าน
คลองศิลา
3.5 หมู่บ้านปุย๋
อินทรีย์ บ้านท่าอู่
รวมเทคโนโลยีปุ๋ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผน
ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผน
ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผน
ผล

รวม
แผน

ผล

200,000

200,000
(100%)

210,700

210,700
(100%)

350,000

ยังไม่ได้
สรุปผล

760,700

ยังสรุปไม่ได้

200,000

200,000
(100%)

226,800

226,800
(100%)

N

N

426,800

426,800
(100%)

200,000

200,000
(100%)

226,800

210,700
(92.90%)

350,000

ยังไม่ได้
สรุปผล

776,800

324,100

324,100
(100%)

226,800

226,800
(100%)

350,000

ยังไม่ได้
สรุปผล

900,900

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

924,100

924,100
(100%)

891,100

875,000
(98.19%)

1,050,000

ยังสรุปไม่ได้

2,865,200

426,800
(14.90%)

NA.

235,960

NA.

50,000

NA.

578,720

NA.

-

160,800

160,800
(100%)

N

N

160,800

160,800
(100%)

-

220,000

NA.

210,000

NA.

430,000

NA.

4. กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
4.1 หมู่บ้านวัฏ
จักรพลังงาน
192,760
ชีวภาพชุมชน
*4.2 หมู่บ้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4.3 หมู่บ้าน
พลังงานทดแทน
และเกษตรยั่งยืน

ยังสรุปไม่ได้

ยังสรุปไม่ได้

40

ตารางที่ 4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษา
งานภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 (ต่อ)
หน่วย : บาท
ประเภท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทคโนโลยี/
แผน
ผล
โครงการ
รวมเทคโนโลยี
192,760
NA.
พลังงานทดแทน
5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
* 5.1 หมูบ่ ้านผ้า
ไหมไทยนาโน
*5.2 หมู่บา้ น
หัตถกรรมชาวไท
207,000
207,000
ลื้อ
(100%)
รวมเทคโนโลยี
207,000
207,000
ด้านสิ่งทอ
(100%)
6. กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิกเครื่องปั้นดินเผา
6.1 หมู่บ้านอิฐ
บล็อกประสาน
791,800
NA.
เกาะกลาง
6.2 หมู่บ้านเซรา 278,700
NA.
มิกบ้านหาด
ส้มแป้น
รวมเทคโนโลยี
1,070,500
NA.
เซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา
7. กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า
7.1 หมู่บ้านต้น
น้า ชุมชนรักษ์ป่า
NB
NB
ต้นน้าแม่น้าลาว
7.2 หมู่บ้านน้า
NB
NB
แล้ง (บ้านผาชัน)
7.3 หมู่บ้ านต้น
NB
NB
น้า(บ้านบางทราย
นวล)
รวมเทคโนโลยี
NB
NB
การบริหาร
จัดการน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผน
ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผน
ผล

616,760

160,800
(100%)

360,000

450,000

450,000
(100%)

185,000

185,000
(100%)
635,000
(100%)

635,000

รวม
แผน

ผล

NA.

1,169,520

160,800
(13.75%)

215,000

25,000
(11.63%)

665,000

475,000
(71.43%)

NB

NB

392,000

215,000

25,000
(11.63%)

1,057,000

392,000
(100%)
867,000
(82.02%)

NB

NB

NB

NB

791,800

NA.

230,000

NA.

290,000

NA.

798,700

NA.

230,000

NA.

290,000

NA.

1,590,500

NA.

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB
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ตารางที่ 4.6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษา
งานภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 (ต่อ)
หน่วย : บาท
ประเภท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวม
เทคโนโลยี/
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
โครงการ
8. กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสีย
8.1 หมู่บ้าน
ต้นแบบ
อุตสาหกรรม
288,400
NA.
N
N
200,000
NA.
488,400
NA.
ปาล์มน้ามันชุมชน
แบบไร้ของเสีย
8.2 หมู่บ้านรักษ์
ธรรมชาติ
190,000
NA.
N
N
190,000
NA.
(ลดภาวะโลกร้อน)
รวมเทคโนโลยี
288,400
NA.
190,000
NA.
200,000
NA.
678,400
NA.
จัดการของเสีย
9. กลุ่มเทคโนโลยีด้านไม้และผลิตภัณฑ์
9.1 หมู่บ้านทอ
140,000
NA.
310,000
NA.
450,000
NA.
ถัก จัก สาน
รวมเทคโนโลยี
140,000
NA.
310,000
NA.
450,000
NA.
ด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์
รวมทุกประเภท
7,699,780 1,713,203 5,318,240 2,523,311 3,847,000 300,166 16,765,020 3,164,380
เทคโนโลยี
หมายเหตุ : * หมู่บ้านที่มีการรายงานทั้งแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ , - หมายถึง ยังไม่ได้จัดตั้งโครงการ , NB หมายถึง ไม่ขอรับงบประมาณ
N หมายถึง เสนอขอโครงการ แต่ไม่ได้รับงบประมาณ , NA. หมายถึง ไม่มีข้อมูล/ไม่รายงาน
ที่มา : แบบสอบถาม หน่วยงานผูจ้ ัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหาร โครงการหมูบ่ ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2.1.3) กลุ่มเทคโนโลยีปุ๋ย มีการศึกษางานภาคสนามจานวน 5 หมู่บ้าน
พบว่า จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,865,200 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
426,800 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.90 โดยทุ ก หมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เทคโนโลยี ปุ๋ ย มี ผ ลใช้ จ่ า ย
งบประมาณเป็นไปตามแผนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 แต่ไม่รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(2.1.4) กลุ่ ม เทคโนโลยี พ ลัง งานทดแทน มีก ารศึ ก ษางานภาคสนาม
จานวน 3 หมู่บ้าน พบว่า จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,169,520 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 160,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หมู่บ้ านเทคโนโลยี ไ ฟฟ้าเพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต มี ผลการใช้ จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผน ส่ว น
หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพชุมชนและหมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืนไม่ รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

42

(2.1.5) กลุ่ ม เทคโนโลยี ด้ า นสิ่ ง ทอ มี ก ารศึ ก ษางานภาคสนาม
จานวน 2 หมู่บ้าน พบว่า จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,057,000 บาท มีผลใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 867,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.02 โดยหมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน มีผล
การใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนหมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อมีผลการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน
(2.1.6) กลุ่มเทคโนโลยี เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา มีการศึกษางาน
ภาคสนามจานวน 2 หมู่บ้าน พบว่า จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,590,500 บาท ไม่มี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้ง 2 หมู่บ้าน
(2.1.7) กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า มีการศึกษางานภาคสนาม
จานวน 3 หมู่บ้าน พบว่า ไม่รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานในการดาเนินงานเอง)
(2.1.8) กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสีย มีการศึกษางานภาคสนามจานวน
2 หมู่บ้าน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 678,400 บาท ไม่รายงานข้อมูลผลเบิกจ่าย
งบประมาณทั้ง 2 หมู่บ้าน
(2.1.9) กลุ่มเทคโนโลยีด้านไม้และผลิตภัณฑ์ มีการศึกษางานภาคสนาม
จานวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 450,000 บาท แต่ไม่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายของแต่
ละกลุ่มเทคโนโลยี สรุปได้ว่าในจานวนกลุ่มเทคโนโลยีทั้ง 9 กลุ่ม กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอมีผลการใช้
จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.02 ได้แก่
หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีผลใช้จ่าย
งบประมาณเปรียบเทียบกับแผนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.75 ได้แก่ หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพชุมชนและหมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน
และไม่สามารถวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหมู่บ้านใน 4 กลุ่มเทคโนโลยีได้ เนื่องจากไม่มี
รายงานผลการใช้จ่าย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
น้า กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสียและกลุ่มเทคโนโลยีด้านไม้และผลิตภัณฑ์
(2.2) ผลการปฏิบัติงาน
จากการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถามหน่ วยงานผู้ จั ดท าข้ อเสนอ
โครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน สรุปผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตของแต่ละหมู่บ้าน ปรากฎตามตารางที่ 4.7 ดังนี้
(2.2.1) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนการปฏิบัติงาน มีจานวน
2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่
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1) หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก มีผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 112.50 และร้อยละ 106.67 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ตามลาดับ
2) หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ มีผลปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 108.33 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ทั้ง 2 ปี
(2.2.2) หมู่ บ้ า นที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านเท่ า กั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ได้แก่ หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2.2.3) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากว่าแผนการปฏิบัติงาน มีจานวน
1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ มีผล
ปฏิบัติงานร้อยละ 46
(2.2.4) หมู่บ้า นที่ มีผลการปฏิ บัติงานเท่ากับ แผนการปฏิบัติ งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ได้แก่ หมู่บ้านน้าปูสันสลี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 หมู่บ้านน้าปูสันสลีรายงานแผนการ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงาน
(2.2.5) หมู่บ้านที่มีการรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีจานวน 5 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่ หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าว) หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
เลี้ยงโคพันธุ์ พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์ ) หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบุ
กลาง) หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคลองศิลา และหมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง ส่วน
หมู่บ้านน้าปูสันสลีมีการรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 และ 2555
(2.2.6) หมู่บ้านที่ไม่มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน แต่รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 มี
จานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านท่าอู่
(2.2.7) หมู่บ้านที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2553 - 2555
และไม่รายงานแผน/ผล มีจานวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.72 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่
หมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว หมู่บ้านน้าแล้ง (บ้านผาชัน) และหมู่บ้านต้นน้า (บ้านบาง
ทรายนวล) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้าทั้งหมด โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง
(2.2.8) หน่วยงานที่ไม่รายงานทั้งแผนและผลการปฏิบัติงานระดับผลผลิต
มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57
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ตารางที่ 4.7 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของแต่ละหมู่บ้านที่มีการศึกษางานภาคสนาม
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
โครงการ/ตัวชี้วัด
1. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 หมู่บ้านแม่ข่ายอาหาร
สัตว์น้าราชมงคลตะวันออก
1.2 หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร
ธนาคารพันธุ์พืช
1.3 หมู่บ้านไม้กฤษณา บ้าน
ตากแว้ง
1.4 หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร
บ้านดอนขุนวิเศษ
- จานวนสมาชิกเข้าร่วม
อบรมเสวนา
1.5 หมู่บ้านข้าวหอมนิล
1.6 หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2

หน่วยนับ
(ไม่
รายงาน)
(ไม่
รายงาน)
(ไม่
รายงาน)

ปี 2553
แผน
ผล

ปี 2554
แผน
ผล

ปี 2555
แผน
ผล

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N

N

NA

NA

NA

NA

N

N

คน

120

120

N

NA

NA

130
(108.33%)
NA

N

(ไม่
รายงาน)
(ไม่
รายงาน)

130
(108.33%)
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

120

135
(112.50%)
NA

120

120

NA

128
(106.67%)
NA

NB

100
(83.33%)
NB

5

NA
5

NA

NA

NA

1.7 หมู่บ้านมังคุดเพื่อการ
ส่งออก
- จานวนผู้เข้ารับการ
คน
ฝึกอบรม
8) หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้าน
(ไม่
หนองมัง
รายงาน)
2. กลุม่ เทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลทางเกษตร
2.1 หมู่บ้านน้าปูสันสลี
- มีการตรวจสอบคุณภาพน้า
กลุ่ม
ปูและมีการจัดตั้งกลุ่ม
- มีครัวเรือนที่นาความรู้ไป ครัวเรือน
ใช้ประโยชน์
- จานวนครัวเรือนที่มีการ ครัวเรือน
เลี้ยงปู
2.2 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย
(ไม่
รายงาน)

NA

1

1
(100%)

NA

NA
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ตารางที่ 4.7 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตของแต่ละหมู่บ้านที่มีการศึกษางานภาคสนาม
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 (ต่อ)
โครงการ/ตัวชี้วัด
3. กลุม่ เทคโนโลยีปยุ๋
3.1 หมู่บา้ นเทคโนโลยีการผลิต
ปุย๋ ชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรกองทุน
ข้าว)
- ปริมาณการผลิตปุย๋ ของ
ชุมชน
- จานวนครั้งในการระดม
ความคิดความต้องการ
เทคโนโลยี
- จานวนลูกข่ายที่เข้ารับการ
อบรม
3.2 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์
พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์)
- ปริมาณการผลิตปุย๋
3..3 หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มสตรีสหกรณ์
บ้านบุกลาง)
- ปริมาณการผลิตปุ๋ยของ
ชุมชน
- จานวนครั้งในการระดม
ความคิดความต้องการ
เทคโนโลยี
- จานวนลูกข่ายที่เข้ารับการ
อบรม
3.4 หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ บ้านคลองศิลา
- ปริมาณการผลิตปุ๋ยของ
ชุมชน
- จานวนครั้งในการระดม
ความคิดความต้องการเทคโนโลยี
- จานวนลูกข่ายที่เข้ารับการ
อบรม

หน่วยนับ

ตัน
ครั้ง

ปี 2553
แผน
ผล

50
NA

แห่ง

(ได้เทคโนโลยีที่
กลุ่มต้องการ)

3

NA

3

NA

50

NA

50

N

3

NA

3

NA

3

NA

3

NA

50

NA

ตัน
ครั้ง

100
NA

NA
NA

ตัน
ครั้ง

(ได้เทคโนโลยีที่
กลุ่มต้องการ)

80
NA

NA
NA
(ได้เทคโนโลยีที่
กลุ่มต้องการ)

แห่ง

ปี 2555
แผน
ผล

NA
NA

ตัน

แห่ง

ปี 2554
แผน
ผล
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ตารางที่ 4.7 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตของแต่ละโครงการที่มีการศึกษางานภาคสนาม
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 (ต่อ)
โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.5 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านท่าอู่
- ไม่กาหนดตัวชี้วัด
ตัน
4. กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
4.1 หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพ (ไม่รายงาน)
ชุมชน
4.2 หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คน
4.3 หมู่บ้านพลังงานทดแทนและ
เกษตรยั่งยืน
5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
5.1 หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน
5.2 หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ
- จานวนผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ปี 2554
แผน
ผล

ปี 2555
แผน
ผล

-/NB

80

-/NB

80

-/NB

10

NA

NA

NA

NA

NA

NA

30

N

N

NA

NA

(ไม่รายงาน)

NA

30
(100%)
NA

(ไม่รายงาน)

NA

NA

NA

NA

69
(46.0
%)

300

146
(48.67%)

NB

NB

1

NA

NB

NB

NB

NB

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

คน

150

คน

6. กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิกเครื่องปั้นดินเผา
6.1 หมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะ
กลาง
- อาคารสาธิตการผลิตผ้าปาเต๊ะ
หลัง
(OTOP) 1 หลัง
6.2 หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้ม
(ไม่
แป้น
รายงาน)
7. กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า
(ไม่ขอ
7.1 หมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้น
งบประมาณ)
น้าแม่น้าลาว
(ไม่ขอ
7.2 หมู่บ้านน้าแล้ง (บ้านผาชัน)
7.3 หมู่บ้านต้นน้า (บ้านบางทราย
นวล)

ปี 2553
แผน
ผล

งบประมาณ)
(ไม่ขอ
งบประมาณ)
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ตารางที่ 4.7 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตของแต่ละหมู่บ้านที่มีการศึกษางานภาคสนาม
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 (ต่อ)
โครงการ/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

8. กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสีย
8.1 หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรม
(ไม่รายงาน)
ปาล์มน้ามันชุมชนแบบไร้
ของเสีย
8.2 หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ (ลด
(ไม่รายงาน)
ภาวะโลกร้อน)
9. กลุม่ เทคโนโลยีด้านไม้และผลิตภัณฑ์
9.1 หมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน
(ไม่รายงาน)

ปี 2553
แผน
ผล

ปี 2554
แผน
ผล

ปี 2555
แผน
ผล

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N

N

NA

NA

NA

NA

NA

NA

หมายเหตุ : (%) คือ ร้อยละของผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผน , - คือ ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน , NA คือ ไม่รายงาน , NB คือ ไม่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ, N คือ เสนอขอโครงการ แต่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ที่มา : แบบสอบถามของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหาร โครงการหมู่บ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 แล้ว สรุปได้ว่าในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
จานวน 28 หมู่บ้าน มีเพียง 4 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดที่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพได้ ได้แก่ หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
และหมู่บ้านน้าปูสันสลี ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ส่วนผลการดาเนินงานของหมู่บ้านหัตถกรรม
ชาวไทลื้อไม่มีประสิทธิภาพ ปรากฎตามตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานกับแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
แผนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบ
กับผลการปฏิบัติงาน
หมู่บ้าน
2553-2555
หน่วยนับ
แผน/ผล
1. หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอน
คน
240/260
ขุนวิเศษ (115)
(108.33%)
- จานวนสมาชิกเข้าร่วมอบรมเสวนา
2. หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก (074)
คน
360/363
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(100.83%)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2553-2255

ความมี
ประสิทธิภาพ

520,400/520,400
(100%)

มีประสิทธิภาพ
สูง

1,227,000/578,719
(47.17%)

มีประสิทธิภาพ
สูง
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานกับแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 (ต่อ)

หมู่บ้าน
*3. หมู่บ้านน้าปูสันสลี
- มีการตรวจสอบคุณภาพน้าปูและมี
การจัดตั้งกลุ่ม
4. หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ (104)
- จานวนผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

แผนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบ
กับผลการปฏิบัติงาน
2553-2555
หน่วยนับ
แผน/ผล
1

1
(100%)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2553-2255
510,000/329,282
(64.57%)

ความมี
ประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพ
สูง

คน

150/69
ไม่มี
(46%)
ประสิทธิภาพ
คน
300/146
392,000/392,000
(48.67%)
(100%)
หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 รายงานแผน แต่ไม่รายงานผล
ที่มา : แบบสอบถาม หน่วยงานผูจ้ ัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหาร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.1.2 การประเมินประสิทธิผล
ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล ใช้ ก าร วั ด ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
(1) เพื่อผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็ นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
(2) เพื่อเป็นต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชน
วั ตถุ ประสงค์ ข้ อ (1) ใช้ผ ลการศึก ษางานภาคสนามหมู ่บ ้า นแม่ข ่า ยและหมู ่บ ้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 28 หมู่บ้านในพื้นที่ 5 ภาค โดยการ
สอบถามข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการในการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไประยุกต์
ใช้ประโยชน์มาใช้ในการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ ซึ่งจากการศึกษางานภาคสนาม พบว่า มี
จานวน 21 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วม
โครงการมีการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการฝึกอบรม
แสดงว่าการดาเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าร่วม
โครงการมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์มีผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิผล ส่วนหมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์เลยมีเพียง 2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เนื่องจากการอบรมบางหลักสูตรยังไม่เหมาะสม
กับระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ เช่น

49

การใช้เครื่อง Global Positioning System (GPS) และโปรแกรม Quantum ในเทคโนโลยี บริ หาร
จัดการน้าและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน นอกจากนั้นหมู่บ้านที่วัด
ประสิทธิผลไม่ได้มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมความรู้ไม่ใช่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีหมู่บ้านที่ไม่ส่งแบบสอบถาม จานวน 4 หมู่บ้าน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 14.29 (รายละเอียดการวัด ประสิทธิผล ในภาคผนวก ช) ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ (1)
วัตถุประสงค์ข้อ (2) แบ่งการพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ การเป็น ต้นแบบในการ
นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน สาหรับ
ประเด็นแรก ใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ว. และ ท. ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก แม่ข่ายต้นแบบและการพัฒนาลูกข่าย โดยการ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย ปี พ.ศ. 2554 - 2555 และการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานการเป็ น แม่ ข่ า ยขยายลู ก ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กาหนดแผนการพัฒนาหมู่ บ้านแม่ข่ายปี พ.ศ. 2554 2564 โดยกาหนดให้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 190 หมู่บ้านซึ่งเป็นฐานตั้งต้นในปี
พ.ศ. 2554 จะถูกพัฒนาตนเองให้เป็นแม่ข่ายในปี 2555 จานวน 40 แห่ง หลังจากนั้นจะต้องฝึก
ทักษะเพื่อพัฒนาหมู่บ้านลูกข่ายในสัดส่วน 1 : 3 ดังนั้นหมู่บ้านแม่ข่ายจานวน 40 แห่ง จะต้องพัฒนา
หมู่บ้านลูกข่ายให้ได้จานวน 120 แห่ง ในปี พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการพัฒนาหมู่บ้าน ว.และ ท. ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกจานวน 36 หมู่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 90 จากแผนที่กาหนดไว้ 40 หมู่บ้าน และพัฒนาลูกข่ายที่เกิดจากแม่ข่ายจานวน 123 กลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 102.50 จากแผนที่กาหนดไว้ 120 กลุ่ม ปรากฎตามตารางที่ 4.9 โดยหน่วยงานที่มี
ผลการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของจานวนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รับผิดชอบมีจานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์
สงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่เหลืออีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มีผล
การพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายระหว่างร้อยละ 20 - 33.33 (รายละเอียดตาม ตารางที่ 4.10) นอกจากนั้น
เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดให้ลูกข่ายได้เป็นจานวนมาก ได้แก่ เทคโนโลยีปุ๋ย สามารถขยายลูกข่ายได้
88 กลุ่ม รองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตร ขยายลูกข่ายได้ 18 กลุ่ม รายละเอียดของหมู่บ้านแม่ข่าย
ขยายลูกของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้แสดงดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบแผน/ผลการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย ปีงบประมาณ
2554-2555
ปี
2554
2555

แผน
(ตั้งต้น)
190
(มบ. ว.ท.)
-

แผน

ผล

ร้อยละ

แผน

ผล

ร้อยละ

40
(แม่ข่าย)

36
(แม่ข่าย)

90

120
(ลูกข่าย)

123
(ลูกข่าย)

102.50

ส่วนประเด็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน พิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
หมู่บ้านที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ มีจานวนทั้งสิ้น 37 หมู่บ้าน (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.12) นอกจากนั้นได้พิจารณาจากความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ชุมชน ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 28 หมู่บ้าน ในพื้ น ที่
5 ภาค เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ พบว่า หมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ มีจานวน
21 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของจานวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน แสดงว่าการดาเนินงาน
ของหมู่ บ้ า นที่ ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการสามารถเป็ น วิ ท ยากรไปถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ มี
ประสิทธิผลค่อนข้างสูง ส่วนหมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่สามารถเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนอื่น ๆ มีเพียง 2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 วัดผลไม่ได้ 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57
เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมความรู้ไม่ใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี
หมู่บ้านที่ไม่ส่งแบบสอบถาม จานวน 4 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 (รายละเอียดการวัดประสิทธิผล
ในภาคผนวก ช) ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมมีน้อยเกินไป ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยัง
ขาดทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งผลการศึ กษาดั งกล่าวสามารถใช้เป็นตัวแทนสรุ ปได้ว่ า การ
ดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาพรวม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการในข้อ (2)
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ตารางที่ 4.10 เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานกั บ แผนการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จานวน
หมู่บ้านที่
รับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (นว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
รวม

7
12
2
5
4
3
1
2
12
6
3
10
3
1
1
2
1
1
5
1
1
2
1
9
2
10
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
40
16
1
12
190

แม่ขา่ ย
ขยายลูก
(หมู่บ้าน)

ลูกข่าย
(กลุ่ม)

2
1
1
1
3
1
1
1
1
24
36

5
3
3
3
9
3
3
4
2
88
123

ร้อยละของจานวน
หมู่บ้านแม่ขา่ ยขยาย
ลูก/จานวนหมู่บ้านที่
รับผิดชอบ (หมู่บ้าน)
28.57
50.00
25.00
33.33
30.00
100.00
20.00
50.00
33.33
60.00
18.95
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ตารางที่ 4.11 ผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หมู่บ้าน

จังหวัด

เทคโนโลยี

จานวน
ลูกข่าย
(กลุ่ม)
2

1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

ชุมพร

2
3
4

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ม.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.แม่โจ้
ม.ราชภัฏพิบูลย์สงคราม

หมู่บ้านข้าวหอมนิล
หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน
หมู่บ้านกระเทียม

อ่างทอง
เชียงใหม่
สกลนคร

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
เทคโนโลยีการเกษตร

หมู่บ้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่นคนจันทร์
ชันโรง
หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

จันทบุรี

เทคโนโลยีการเกษตร

3

กาฬสินธุ์

เทคโนโลยีกำรเกษตร

3

หมู่บ้าน ทอ ถัก จัก สาน

สกลนคร

เทคโนโลยีด้านไม้และลิตภัณฑ์

3

หมู่บ้านหมากเม่า

สกลนคร

3

มหาสารคาม
เชียงใหม่
พิษณุโลก

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการเกษตร

จันทบุรี

เทคโนโลยีการเกษตร

2

พะเยา

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดฯ)

นครราชสีมา

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม ต.บ้านหว้า)

ขอนแก่น

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ (บ้านชุมพล)

สกลนคร

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านโนน
สวรรค์)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ (บ้านม่วงใหญ่)

ร้อยเอ็ด

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

มหาสารคาม

เทคโนโลยีปุ๋ย

2

ขอนแก่น

เทคโนโลยีปุ๋ย

2

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
แห่งชาติ (สทน.)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)

หมู่บ้านหอยเชอรี่
หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน
หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัย
หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
หมู่บ้านปุย๋ อินทรีย์ (กลุ่มเกษตรกร
กองทุนข้าว)

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพต.หนองเม็ก)

3
3
3

3
3
4
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หมู่บ้าน

จังหวัด

เทคโนโลยี

20

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ต.สีชมพู)

ขอนแก่น

เทคโนโลยีปุ๋ย

จานวน
ลูกข่าย
(กลุ่ม)
2

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มไร่นาสวนผสม)

นครพนม

เทคโนโลยีปุ๋ย

2

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพชุมชนป่า
แดด)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตามวิถีพอเพียง

มุกดาหาร

เทคโนโลยีปุ๋ย

3

พัทลุง

เทคโนโลยีปุ๋ย

2

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ)

สงขลา

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อัดเม็ด ต.หนองแวง)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบุกลาง)

บุรีรัมย์

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

อุบลราชธานี

เทคโนโลยีปุ๋ย

4

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่)

สกลนคร

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.โพธิห์ มากแข้ง)

บึงกาฬ

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหัวด่าน)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(บ้านทับทิมสยาม 07)

เลย

เทคโนโลยีปุ๋ย

3

ศรีสะเกษ

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา

สุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีปุ๋ย

5

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่)

อุดรธานี

เทคโนโลยีปุ๋ย

2

21

22
23

24
25

26
27

28

29

30
31
32
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ตารางที่ 4.11 ผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
ที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

33

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว)

34

35
36

หมู่บ้าน
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านคลองใหญ่ใต้)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเกษตรทานาบ้านนาเสียว)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ
(บ้านผาเบียด)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพเบญจลักษณ์)

จังหวัด

เทคโนโลยี

พัทลุง

เทคโนโลยีปุ๋ย

จานวน
ลูกข่าย
(กลุ่ม)
2

ชัยภูมิ

เทคโนโลยีปุ๋ย

3

ชัยภูมิ

เทคโนโลยีปุ๋ย

3

ศรีสะเกษ

เทคโนโลยีปุ๋ย

3

รวม
123
ที่มา : รายงานผลการดาเนินงาน หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553 - 2554 เสนอ สานักประเมินผล สานัก
งบประมาณ. สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง เมษายน 2555.

55

ตารางที่ 4.12 ผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่
1

15
16

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
หมู่บ้าน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า หมู่บ้านผ้าไหมนาโน
คุณทหารลาดกระบัง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขต หมูบ่ ้านปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
พื้นที่พิษณุโลก
มะตูม
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
หมู่บ้านข้าวโพดเทียน
สุวรรณภูมิ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หมู่บ้านข้าวอินทรีย์
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
บ้านนาเวียง
ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัย
สารพิษ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หมู่บ้านไก่พื้นเมือง
เขตพื้นที่พิษณุโลก
ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝัก
อ่อน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
รอตันบาตู
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมู่บ้านเซรามิก
บ้านหาดส้มแป้น
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมู่บ้านข้าวหอมนิล (2)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมู่บ้านพลังงานทดแทนและ
เกษตรยั่งยืน
ม.เกษตรศาสตร์ กระบี่
หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ามันชุมชนแบบไร้ของเสีย
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
หมู่บ้านอ้อย
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หมู่บ้านแปรรูปถัว่ ลิสง

17

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18
19

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.นเรศวร

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัด
อุบลราชธานี

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

พิษณุโลก

เทคโนโลยีการเกษตร

พระนครศรีอยุธยา

เทคโนโลยีการเกษตร

ลาปาง

เทคโนโลยีการเกษตร

นครปฐม

เทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

เทคโนโลยีการเกษตร

นครปฐม

เทคโนโลยีการเกษตร

นราธิวาส

เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา
เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ระนอง
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อ่างทอง
นครปฐม
กระบี่
อุตรดิตถ์
ร้อยเอ็ด

หมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลาไยไร้ ลาพูน
ของเสียและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่เชิงพาณิชย์
หมู่บ้านผึ้ง
ราชบุรี
หมู่บ้านการพัฒนากลุ่มหมู่บ้าน
พิษณุโลก
ต้นแบบด้านเกษตรอินทรียแ์ ละการ
ใช้พลังงาน

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร

56

ตารางที่ 4.12 ผลการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
ที่
20

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ม.วลัยลักษณ์

21

ม.ทักษิณ

22

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขต
พื้นที่พิษณุโลก
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์
ม.วลัยลักษณ์

23
24
25
26
27

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

28

ม.แม่โจ้

29

ม.ทักษิณ

30

33

ม.ราชภัฏราชนครินทร์
บางคล้า
ม.เทคโนโลยีราชมงคลวันออก
วิทยาเขตบางพระ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
แห่งชาติ
ม.พะเยา

34

หมู่บ้าน
หมู่บ้านปลาดุกครบวงจร
ท่าซัก
หมู่บ้านเทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วน
ร่วม
หมู่บ้านเผือกหอม

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สงขลา

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีปุ๋ย

พิษณุโลก

เทคโนโลยีการเกษตร

สระบุรี

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร

หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์

สุรินทร์

หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมชุมชนพอเพียง
หมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์

นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านถัว่ ลิสงเพื่อการผลิตแบบ
ครบวงจร
หมู่บ้านบุก

อุตรดิตถ์

หมู่บ้านจัดการน้าเสียจากการทา
ยางแผ่น ด้วยก๊าซชีวภาพ
หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วง
แปดริ้ว
หมู่บ้านแม่ขา่ ยอาหารสัตว์น้าราช
มงคลตะวันออก
หมู่บ้านพุทรานมสด

นครศรีธรรมราช

ลาปาง

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร

ฉะเชิงเทรา

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย
เทคโนโลยีการเกษตร

ชลบุรี

เทคโนโลยีการเกษตร

แพร่

เทคโนโลยีการเกษตร

หมู่บ้านน้าปูสันสลี

พะเยา

ม.แม่โจ้

หมู่บ้านโสมตังกุย

เชียงใหม่

35

ม.ทักษิณ

พังงา

36

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

หมู่บ้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพือ่
จัดการน้าเสียยางแผ่นและขยะ
อินทรีย์(เกาะหมากน้อย)
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบึงมาย

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

37

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก

พัทลุง

31
32

แม่ฮ่องสอน

อุตรดิตถ์

เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา
เทคโนโลยีการเกษตร

ที่มา : รายงานผลการดาเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 ,
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,หน้า 4/7-7/7.
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานภาคสนามพบว่ามีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ไม่สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบหรือหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกได้ เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมี
ศักยภาพและความพร้อมไม่เท่ากัน ทาให้บางหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งกลุ่มและถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ วไม่
สามารถดาเนินการต่อได้ เนื่องจากผู้นาชุมชนไม่เข้มแข็งพอที่จะพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย หรือผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่ได้ให้ความสนใจในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดเท่าที่ควรเนื่องจากมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ส่วนหมู่บ้าน
ที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายขยายลูกได้เกิด จากบาง
หมู่บ้านขาดงบประมาณลงทุนก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน จึงไม่มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเต็มที่
4.1.3 การประเมินผลกระทบ
เนื่ องจาก โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการระดับ
กิจกรรมภายใต้ผลผลิตคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) และผลผลิต การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555) จึงไม่ปรากฎตัวชี้วัด ระดับผลลัพธ์ของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษางานภาคสนามของโครงการต่าง ๆ จาแนกตามประเภทเทคโนโลยี
ในพื้นที่ 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน สามารถสรุปผลจากหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/
ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
(1) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดผลกระทบของโครงการต่าง ๆ เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก และ
หมู่ บ้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ (กลุ่ ม เลี้ ย งโคพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งและเกษตรอิ น ทรี ย์ ) จากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลกระทบกับแผนการปฏิบัติงาน (เป้าหมายผลกระทบ) พบว่า
ผลการดาเนินงานของหมู่บ้านดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (ตาราง
ที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 สรุปการประเมินผลกระทบของโครงการจากการเปรียบเทียบผลและแผนการปฏิบัติงานตามชี้
วัดผลกระทบ (ผลลัพธ์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555
ปี 2554
โครงการ/ตัวชี้วัด
1. กลุ่มทคโนโลยีการเกษตร
1.1 หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

ปี 2555

ผลกระทบ

หน่วยนับ

แผน

ผล

แผน

ผล

คน

1,000,000

1,500,000
(150.0%)

1,000,000

1,500,000
(150.0%)

มีผลกระทบมาก
ต่อรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย
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ตารางที่ 4.13 สรุปการประเมินผลกระทบของโครงการจากการเปรียบเทียบผลและแผนการปฏิบัติงานตามชี้
วัดผลกระทบ (ผลลัพธ์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 (ต่อ)
ปี 2554
ปี 2555
โครงการ/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
แผน
ผล
2.กลุ่มเทคโนโลยีปุ๋ย
2.1 หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุย๋
อินทรีย์ (กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง
และเกษตรอินทรีย์
- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ข้อมูล ณ
ร้อยละ
20
50
20 (N)
50 (N)
เดือนสิงหาคม 2555)
(250.0%)
(250.0%)
หมายเหตุ : N หมายถึง ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ที่มา : แบบสอบถามของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลกระทบ

มีผลกระทบมาก
ต่อรายได้และ
คุณภาพชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย

(2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากตารางที่ 4.14 ผลสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 560 คน
28 หมู่บ้าน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 369 คน 24 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีของโครงการ และเทคโนโลยีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 89.70 เห็นว่าโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ทาให้มปี ริมาณ/คุณภาพของผลผลิตมากขึ้น มีรายได้จากอาชีพเดิมเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อน
ทาโครงการ มีอาชีพเสริมและมีรายได้จากอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
82.93 เห็นว่าการนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น สามารถทางานได้
สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม มีอาหารและน้ากิน-น้าใช้เพิ่มมากขึ้น มีพลังงานใช้เพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 16.80 เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบด้านสังคม เช่น มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ชุมชนมีความสามัคคีมากขึ้นจากการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมโครงการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 24.93 เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้น (สะอาด/ปลอดภัยจากมลพิษ/สัตว์ร้าย) อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วมโครงการมีเพียงร้อยละ 4.61 ที่
ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ (รายละเอียดภาคผนวก ช)
ดังนั้น จากการเก็ บข้ อมู ลภาคสนาม สรุปได้ ว่าผู้ เข้ าร่ วมโครงการส่วนใหญ่ ร้ อยละ
89.70 มีความเห็นว่าการดาเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบด้าน
เศรษฐกิ จมากที่สุ ด และรองลงมาผู้เข้าร่ วมโครงการร้อยละ 82.93 มีความเห็นว่ามีผลกระทบต่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านมีความสะดวกในการทางาน มีอาหารและน้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีพลังงานใช้
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นหมู่บ้านที่หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีผลกระทบในทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจและต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เองมีจานวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออกและหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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(กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์) โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตารางที่ 4.14 การสารวจความคิด เห็นของผู้เ ข้า ร่ วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่า ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ
ชื่อหมู่บ้าน
1. กลุ่มเทคโนโลยี
การเกษตร
1) หมู่บ้านแม่ข่ายอาหาร
สัตว์น้าราชมงคลตะวันออก
2) หมู่บ้านเขาพลู
วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช
3) หมู่บ้านไม้กฤษณา
บ้านตากแว้ง
4) หมู่บ้านผลิตผักครบ
วงจร บ้านดอนขุนวิเศษ
5) หมู่บ้านข้าวหอมนิล
6) หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2
7) หมู่บ้านมังคุดเพื่อการ
ส่งออก
8) หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองมัง
รวม (คน)
2. กลุ่มเทคโนโลยีแปรรูป
ผลิตผลทางเกษตร
1) หมู่บ้านน้าปูสันสลี
2) หมู่บ้านปลานิล
ปลอดภัย
รวม (คน)
3. กลุม่ เทคโนโลยีปุ๋ย
1) หมู่บ้านเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพกลุม่
เกษตรกรกองทุนข้าว

มีผลกระทบ
ได้รับประโยชน์ (ทางบวก)
ต่อกลุ่ม
ด้าน
ด้าน ด้านสิ่ง
เป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม แวดล้อม

ไม่ได้และ/
เสีย
หรือ
ไม่ตอบ
คาถาม
ไม่ระบุ ประโยชน์ ไม่เสีย
คาตอบ (ทางลบ) ประโยชน์

7

6

0

1

0

0

0

1

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

20

14

0

4

4

0

0

0

11
NA.
10

18
NA.
16

0
NA.
2

1
NA.
9

0
NA.
2

0
NA.
0

3
NA.
0

0
NA.
0

12

25

4

11

0

0

0

0

60

69

6

25

6

0

3

2

10
8

7
9

0
0

6
1

0
0

0
0

1
0

6
1

18

16

0

7

0

0

1

7

6

17

7

11

0

0

0

0
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ตารางที่ 4.14 การสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ (ต่อ)
ชื่อหมู่บ้าน
2) หมู่บ้านเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและ
เกษตรอินทรีย์
3) หมู่บ้านเทคโนโลยี
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุม่ สตรี
สหกรณ์บ้านบุกลาง)
4) หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
บ้านคลองศิลา
5) หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
บ้านท่าอู่
รวม (คน)
4. กลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
1) หมู่บ้านวัฏจักร
พลังงานชีวภาพชุมชน
2) หมู่บ้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
3) หมู่บ้านพลังงาน
ทดแทนและเกษตรยั่งยืน
รวม (คน)
5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิง่ ทอ
1) หมู่บ้านผ้าไหมไทย
นาโน
2) หมู่บ้านหัตถกรรม
ชาวไทลื้อ
รวม (คน)
6. กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิก
เครื่องปั้นดินเผา
1) หมู่บ้านอิฐบล็อก
ประสานเกาะกลาง

มีผลกระทบ
ได้รับประโยชน์ (ทางบวก)
ต่อกลุ่ม
ด้าน
ด้าน ด้านสิ่ง
เป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม แวดล้อม
9
11
0
6

ไม่ได้และ/
เสีย
หรือ
ไม่ตอบ
คาถาม
ไม่ระบุ ประโยชน์ ไม่เสีย
คาตอบ (ทางลบ) ประโยชน์
0
0
0
0

10

19

0

10

0

0

0

0

10

29

0

14

0

0

0

0

6

14

0

3

0

0

0

0

41

90

7

44

0

0

0

0

5

0

0

5

0

0

2

6

6

7

0

1

0

0

0

1

20
31

18
25

0
0

8
14

0
0

0
0

0
2

0
7

2

8

0

0

2

0

1

1

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

NA.

2

8

0

0

2

0

1

1

3

4

0

4

0

0

8

1
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ตารางที่ 4.14 การสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ (ต่อ)
ชื่อหมู่บ้าน
2) หมู่บ้านเซรามิก
บ้านหาดส้มแป้น
รวม (คน)
7. กลุ่มเทคโนโลยี
การบริหารจัดการน้า
1) หมู่บ้านต้นน้า ชุมชน
รักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว
2) หมู่บ้านน้าแล้ง
(บ้านผาชัน)
3) หมู่บ้านต้นน้า
(บ้านบางทรายนวล)
รวม (คน)
8. กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของ
เสีย
1) หมู่บ้านต้นแบบ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
ชุมชนแบบไร้ของเสีย
2) หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ
(ลดภาวะโลกร้อน)
รวม (คน)
9. กลุ่มเทคโนโลยีด้านไม้
และผลิตภัณฑ์
1) หมู่บ้านทอ ถัก จัก
สาน
รวม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)

มีผลกระทบ
ได้รับประโยชน์ (ทางบวก)
ต่อกลุ่ม
ด้าน
ด้าน ด้านสิ่ง
เป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม แวดล้อม
0
40
0
0

ไม่ได้และ/
เสีย
หรือ
ไม่ตอบ
คาถาม
ไม่ระบุ ประโยชน์ ไม่เสีย
คาตอบ (ทางลบ) ประโยชน์
0
0
0
0

3

44

0

4

0

0

8

1

36

7

30

18

0

0

0

0

36

10

6

10

0

0

0

0

15

19

1

2

2

0

1

0

87

36

37

30

2

0

1

0

8

5

0

6

0

0

0

4

1

0

1

2

0

0

1

1

9

5

1

8

0

0

1

5

55

38

18

18

0

0

0

0

55
306

38
331

18
62

18
92

0
8

0
0

0
17

0
23

หมายเหตุ : 1. ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบประเด็นผลกระทบในแต่ละด้านได้มากกว่า 1 ประเด็น
2. ผลกระทบ หมายถึง
2.1 ผลกระทบต่อผูเข้าร่วมโครงการ คือ ทางานได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม มีอาหาร/น้ากินน้าใช้เพิ่มขึ้น มีพลังงานใช้
เพิ่มขึ้น
2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้เดิมเพิม่ ขึ้น รายได้เสริมเพิม่ ขึ้น มีการเปลีย่ นแปลง
วิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุน
2.3 ผลกระทบด้านสังคม คือ มีการป้องกันภัยจากธรรมชาติ
2.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น (สะอาด/ปลอดภัยจากมลพิษ)
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4.2 ปัญหาอุปสรรค
4.2.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ในแต่ละปีมี
ความล่าช้า ทาให้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ล่าช้าตามไปด้วย
ส่งผลให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(2) การจัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามประเมินผลใน 2 ปีแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554) โดยเฉพาะการ
จัดทารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกโครงการและการ
สรุปผลภาพรวมทั้งโครงการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ การรายงานผลการดาเนินงานยังไม่ครบทุก
ตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งตัวชี้วัดของโครงการเป็นเพียงตัวชี้วัดระดับผลผลิตในเชิงปริมาณยังไม่มีตัวชี้วัดเชิง
คุ ณ ภาพ (คุ ณ ภาพ/มาตรฐานสิ น ค้ า ) รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ แ สดง
ประสิทธิภาพ และไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลของโครงการจึงไม่สามารถ
ประเมินผลสาเร็จของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาศักยภาพเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
(3)
การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงาน ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและหน่วยงานผู้เสนอโครงการขาดการประสานงานและทาความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ ทาให้ผู้เสนอโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการคลาดเคลื่อน ส่งผล
ให้การดาเนินงานบางโครงการไม่ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เป็น
โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไป
4.2.2 หน่ ว ยงานผู้ จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ/ผู้ บ ริ ห ารโครงการและผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
(1) ลักษณะเทคโนโลยี บางเทคโนโลยีมีต้นทุนการผลิตสูง เช่น การทาอิฐ
บล็อกประสานมีต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบจากฝั่งไปยังเกาะกลาง จ.กระบี่ เป็นต้น บางเทคโนโลยีสมาชิก
ส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการดาเนินการ ได้แก่ โรงเรือนสาหรับปลูกผักและแผงโซล่าเซล นอกจากนี้ชุมชน
ที่มีอาชีพหลักในการทาเกษตรอยู่แล้ว เช่น การทานา ทาไร่ ให้ความสนใจน้อยต่อเทคโนโลยีที่เป็นอาชีพ
เสริม
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาในการอบรมมี น้ อ ยเกิ น ไปท าให้
ประชาชนผู้เข้าร่ว มโครงการส่ว นใหญ่ยังขาดทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอบรมบาง
หลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในทางปฏิบัติได้ เช่น การใช้เครื่อง Global Positioning System (GPS) และโปรแกรม Quantum ใน
เทคโนโลยีบริหารจัดการน้า และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน
(3) การบริหารจัดการ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในบางโครงการยังไม่มี
ความเข้าใจแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งประโยชน์ที่
เกิ ดจากการรวมกลุ่ มกั นท างาน นอกจากนั้ นยั ง ขาดการเตรี ยมการบริ หารความเสี่ ยงด้ านบุ คลากร
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เนื่ องจากเมื่อขาดผู้นากลุ่มทาให้ ไม่สามารถดาเนินงานโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และการแบ่ง ปัน
ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก กลุ่มบางโครงการยังไม่มีความเป็นธรรม
(4) ความขัดแย้งกับผู้นาท้องถิ่น โครงการเทคโนโลยีประเภทปุ๋ย ในหลาย
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับตาบลจากการเปลี่ยนแปลงผูน้ า
ท้องถิ่น ทาให้ชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้าประธานกลุ่มขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือมี
ความขัดแย้งกับผู้นาท้องถิ่นคนใหม่มาก่อน จะส่งผลให้การดาเนินงานของกลุ่มไม่ได้รับความร่วมมือและ
ขาดความต่อเนื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจึงต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการเจรจากับผู้นาท้องถิ่น
เพื่อลดความขัดแย้ง ทาให้การดาเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า
(5) การประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอบางโครงการ มี
การประชาสัมพันธ์โครงการน้อย ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ ตลอดจนไม่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดาเนินงาน
ของโครงการได้
(6) แหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบที่จาเป็นในการดาเนินโครงการมี
ไม่เพียงพอ เช่น ขาดแคลนมูลไก่ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ขาดแคลนดินลูกรังที่ใช้ในการผลิตอิฐบล็อก
ประสาน เครื่องผลิตปุ๋ยของบางโครงการมีประสิทธิภาพต่า ผลิตปุ๋ยได้น้อยและชารุดบ่อย ทาให้การ
ดาเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนั้นอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการยังไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชุมชนต้องใช้ทางานพร้อมกัน เช่น เครื่อง Global Positioning System (GPS)
และ Computer เป็นต้น

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การประเมิน ผลโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของโครงการ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการประชุมร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการและผู้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาดูงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในพื้นที่ รวมทั้งการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
5.1.1 การประเมินประสิทธิภาพ
(1) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554
โครงการหมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
100,219,633 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.43 จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม 100,795,000 บาท
(1.2) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลการปฏิบัติงาน
ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 160 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
533.33 จากแผนที่กาหนด 30 หมู่บ้านและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการ
สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจานวน 190 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 126.66 จากแผนที่
กาหนด 150 หมู่บ้าน
จากการเปรี ยบเที ย บผลการปฏิบั ติง านและแผนการปฏิ บัติ งานตามตั วชี้ วั ด
โครงการและการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 พบว่า มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงสรุปได้
ว่าการดาเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
– 2554 ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
(2) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
(2.1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการเปรีย บเทีย บผลการใช้ จ่าย
งบประมาณกับแผนการใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีพบว่า ในจานวนกลุ่มเทคโนโลยีทั้ง 9 กลุ่ม
กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอมีผลการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสูง
ที่สุ ด คิด เป็นร้อยละ 82.02 ได้แก่ หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโนและหมู่บ้านหัต ถกรรมชาวไทลื้อ กลุ่ ม
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เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีผลใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
13.75 ได้แก่ หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพชุมชน
และหมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน และไม่สามารถวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ 4
กลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีรายงานผลการใช้จ่าย ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้า กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสียและกลุ่มเทคโนโลยีด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์
(2.2) ผลการปฏิ บัติ งาน จากการเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากแบบสอบถาม
หน่วยงานผูจ้ ัดทาข้อเสนอโครงการ/ผูบ้ ริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน สรุปผล
การปฏิบัติงานตัวชี้วัดระดับผลผลิตของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
(2.2.1) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนการปฏิบัติงาน มี
จานวน 2 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 7.14 ได้แก่ หมู่บ้านมังคุด เพื่อการส่งออกมีผลปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 112.50 และร้อยละ 106.67 ของจานวน
หมู่บ้านทั้งหมด และหมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษมีผลปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 และ 2554 คิดเป็นร้อยละ 108.33 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ทั้ง 2 ปี
(2.2.2) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานเท่ากับแผนการปฏิบัติงาน มี
จานวน 2 หมู่บ้าน มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่
หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2.2.3) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากว่าแผนการปฏิบัติงาน มี
จานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อ
(2.2.4) หมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานเท่ากับแผนการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
ได้แก่ หมู่บ้านน้าปูสันสลี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 หมู่บ้านน้าปูสันสลีรายงานแผนการ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงาน
(2.2.5) หมู่บ้านที่มีการรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผล
การปฏิบัติงาน มีจานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด ได้แก่
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าว) หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์) หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน
บุกลาง) หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านคลองศิลา และหมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง ส่วน
หมู่บ้านน้าปูสันสลีมีการรายงานแผนการปฏิบัติงาน แต่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 และ 2555
(2.2.6) หมู่บ้านที่ไม่มีการกาหนดแผนการปฏิบัติงาน แต่รายงานผล
การปฏิบัติงาน และไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 มี
จานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด ได้แก่ หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านท่าอู่

66

(2.2.7) หมู่บ้านที่ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2553
- 2555 และไม่รายงานแผน/ผล มีจานวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.72 ของจานวนหมู่บ้านทัง้ หมด
ได้แก่ หมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว หมู่บ้านน้าแล้ง (บ้านผาชัน) และหมู่บ้านต้นน้า (บ้าน
บางทรายนวล) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้าทั้งหมด โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและใช้งบประมาณของหน่วยงานเอง
(2.2.8) หน่วยงานที่ไม่รายงานทั้งแผนและผลการปฏิบัติงานระดับ
ผลผลิต มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดที่ศึกษางานภาคสนาม
จากการพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านและแผนการปฏิ บั ติ ง านและ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอ
โครงการ/ผู้บริหารโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 แล้ว สรุปได้ว่าในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามจานวน 28 หมู่บ้าน มีเพียง 4 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดที่
สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ ได้แก่ หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่บ้านมังคุดเพื่อ
การส่งออก และหมู่บ้านน้าปูสันสลี ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ส่วนผลการดาเนินงานของ
หมู่บ้านหัตถกรรมชาวไทลื้อไม่มีประสิทธิภาพ
5.1.2 การประเมินประสิทธิผล
การประเมินประสิทธิผล ใช้การวัดผลสาเร็จของการดาเนินงานจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
(1) เพื่อผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
(2) เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการน าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์ที่ 1 การนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษางานภาคสนามหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 28 หมู่บ้านในพื้นที่ 5 ภาค พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นว่าหมู่บ้านที่มีการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หลังจากได้รับการ
ฝึกอบรม มีจานวน 21 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหมู่บ้านที่มีการศึกษางานภาคสนามทั้งสิ้น
แสดงว่าการดาเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าร่วม
โครงการมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์มีผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิผล ส่วนหมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์เลยมีเพียง 2 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เนื่องจากการอบรมบางหลักสูตรยังไม่เหมาะสม
กับระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ เช่น
การใช้เครื่อง Global Positioning System (GPS) และโปรแกรม Quantum ในเทคโนโลยีบริหาร
จัดการน้าและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน นอกจากนั้นหมู่บ้านที่วัด
ประสิทธิผลไม่ได้มีจานวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมความรู้ไม่ใช่การ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีต ามวัต ถุ ประสงค์ของโครงการ และมีหมู่บ้ านที่ ไ ม่ส่งแบบสอบถาม จานวน 4
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดังนั้นจากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การดาเนินงานโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ (1)
วัตถุประสงค์ที่ 2 แบ่งการพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ การเป็น ต้นแบบ
ในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
สาหรับประเด็นแรก ใช้การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย ปี พ.ศ.
2554 - 2555 และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการเป็นแม่ข่ายขยายลูกของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มีการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกจานวน 36 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90 จากแผนที่กาหนดไว้
40 หมู่บ้าน และพัฒนาลูกข่ายที่เกิดจากแม่ข่ายจานวน 123 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 102.50 จากแผนที่
กาหนดไว้ 120 กลุ่ม โดยหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของจานวนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รับผิดชอบมี
จานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล ย์ ส งคราม และมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ส่ ว น
ที่ เ หลื อ อี ก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มีผลการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย
ระหว่างร้อยละ 20 - 33.33 นอกจากนั้น เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดให้ลูกข่ายได้เป็นจานวนมาก
ได้แก่ เทคโนโลยีปุ๋ย สามารถขยายลูกข่ายได้ 88 กลุ่ม รองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตร ขยายลูกข่าย
ได้ 18 กลุ่ม
ส่ ว นประเด็ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน พิ จ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานของหมู่บ้านที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ โดยผลการดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2554 - 2555 มีหมู่บ้านที่พัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายต้นแบบมีจานวนทั้งสิ้น 37 หมู่บ้าน ส่วน
ความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
พบว่ า หมู่ บ้ า นที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสามารถในการเป็ น วิ ท ยากรไป
ถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ มีจานวน 21 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น
28 หมู่บ้าน ไม่สามารถเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ มีเพียง 2 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 7.14 วัดประสิทธิผลไม่ได้ 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.57 เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมความรู้
ไม่ใช่การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหมู่บ้านที่ไม่ส่งแบบสอบถาม มีจานวน
4 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การดาเนินงาน
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ (2)
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5.1.3 การประเมินผลกระทบ
(1) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการ
หน่ วยงานผู้ จัด ท าข้อ เสนอโครงการ/ผู้ บ ริ หารโครงการได้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลกระทบของโครงการต่าง ๆ เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
และหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์ ) จากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลกระทบกับแผนการปฏิบัติงาน (เป้าหมายผลกระทบ) พบว่า
ผลการดาเนินงานของหมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก และหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์ ) มีผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากผลสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 560 คน 28 หมู่บ้าน
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 369 คน 24 หมู่บ้าน สรุปผลได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
89.70 มีความเห็นว่าการดาเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 82.93 มีความเห็นว่ามีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
โครงการในด้านมีความสะดวกในการทางาน มีอาหารและน้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีพลังงานใช้เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นหมู่บ้านที่หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเห็นสอดคล้ องกันว่ามีผลกระทบในทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจและต่อผู้เข้าร่วมโครงการเองมี
จานวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออกและหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์) โดยส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1) การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีระยะเวลา
ที่ยาวนานเพียงพอในการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านให้เป็นแม่ข่าย ส่วนการพัฒนาลูกข่ายต้องมีการสารวจและ
คัดเลือกความพร้อมของลูกข่ายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(2) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรชี้แจงทาความเข้าใจ
อย่างชัดเจนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะและวิธีการดาเนินงานของ
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนจัดทาข้อเสนอโครงการ เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานมีความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
(3) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรประสานงานกับหน่วยงานใน
กระทรวงและหน่วยงานอื่นที่อยู่ในโครงการแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการค้นหาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่และนามาถ่ายทอดในพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาถึงความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและศักยภาพของหมู่บ้าน
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(4) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดสรรงบประมาณ
ให้ แ ก่ห น่ วยงานผู้เสนอโครงการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ การดาเนินงานโครงการสามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
(5) สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควรรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวมของโครงการ และกาหนดให้หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการจัดทา
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ถูกต้อง สามารถวัดผลสาเร็จของโครงการได้อย่างชัดเจน
ให้ครบทุกโครงการ และกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับต่างๆ รวมทั้งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ดาเนินงานในพื้นที่ตามตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
ระดับรายการให้หน่วยงานในส่วนกลางทราบเป็นระยะ ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อใช้วัดผลสาเร็จของ
โครงการและทราบปั ญหาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งแก้ ไขการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม
5.2.2 หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงกร/ผู้บริหารโครงการ ควรแนะนาเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทางาน เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและเล็งเห็นความสาคัญ ต่อ
การเข้าร่วมโครงการและเพื่อให้การดาเนินโครงการมีความต่อเนื่อง
(2) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงกร/ผู้บริหารโครงการ ต้องสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ชุมชน/ ผู้เข้าร่วมโครงการให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่ม เช่น มีการร่วมลงทุนในการ
จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต การช่วยกันทางานเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของกลุ่ม มีการระดมความคิด ของกลุ่มในการแก้ไขปัญหา มีการกระจาย
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม เป็นต้น
รวมทั้งจัดการอบรมเรื่ องการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโครงการเกิดความยั่งยืน และควรสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย มีการจัดทาบัญชีรับ-จ่ายและจัดประชุมกลุ่มเพื่อกาหนดข้อตกลงใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม
(3) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงกร/ผู้บริหารโครงการ ควรปรับปรุงเนื้อหาใน
หลั กสู ตรการฝึ กอบรมให้ ง่ ายและเหมาะสมกับระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ รับการอบรม และเพิ่ ม
ระยะเวลาในการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น รวมถึง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยตนเอง และสร้างวิทยากรให้
มีความชานาญสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มอื่นต่อไปได้
(4) ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระดับท้องถิ่น หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการควรประสานและขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดูแลกลุ่ม เพื่อให้ โครงการ
สามารถรดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

70

(5) หน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงกร/ผู้บริหารโครงการ ควรสนับสนุนให้มีการ
ดาเนิ นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ในท้องถิ่นให้ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ชุมชนจะ
ได้รับจากการดาเนินโครงการ
(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรศึกษาและเตรียมจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ที่
สามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมได้ในปริมาณมาก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือค้นหาเทคโนโลยีในการ
กาจัด/ลดกลิ่นมูลสัตว์ เพื่อสารองไว้ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างเพียงพอและมีความต่อเนื่อง รวมทั้ง
ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้ก๊าซชีวภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซ
ชีวภาพแทนก๊าซหุงต้มมากขึ้น และหากสามารถผลิตก๊าซได้ มากพอ จะมีพลังงานที่มีต้นทุนไม่แพงและ
สามารถใช้ในการประกอบอาหารหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขายเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ผลิตก๊าซชีวภาพมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาดูงานภาคสนาม คณะประเมินผลมีข้อสังเกตและข้อจากัด ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
(1) การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกรได้ จะต้องอาศัยการได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้การสนับสนุน การนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนต้อง
ใช้เวลา โดยแต่ละชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 - 10 ปี จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
(2) หมู่ บ้ านที่ มี รายการงบลงทุ นสู ง เพื่ อ จั ด ซื้ ออุปกรณ์ /เครื่ องมื อในการด าเนิ นงาน
โครงการ เช่น หมู่บ้านแม่ข่ายอาหารสัตว์น้าราชมงคลตะวันออก ต้องใช้เครื่องมือในการผลิตอาหารสัตว์
น้าสาเร็จรูป โดยการผลิตอาหารแบบเม็ดจมและเม็ดลอย หมู่บ้านผลิตผักครบวงจร บ้านดอนขุนวิเศษ มี
โรงอบแห้ งที่ใช้ความร้อนสูง มากเพื่อแปรรูปผลผลิตสดตามมาตรฐานการผลิตสากล หมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์บ้านหนองมัง มีการปลูกผักในโรงเรือนกรองแสง และผลิตพลังงานทดแทนด้วยแผงโซล่าเซล
เป็นต้น หมู่บ้านเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
โครงการได้ แต่อาจจะไม่สามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายขยายลูก เนื่องจากลูกข่าย/เครือข่ายจะต้องมีการลงทุน
จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูงเพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการ โดยต้องมีการรวมกลุ่มกัน
หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) โครงการประเภทบริ ห ารจั ด การน้ า ซึ่ ง สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและ
การเกษตร (สสนก.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีพื้นที่โครงการครอบคลุมหลายหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการ
จัดตั้งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ยังคงเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เป็นหมู่บ้านต้นแบบของ สสนก. โครงการนี้
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้า การดาเนินการตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทาระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งผลผลิตของโครงการไม่ได้
อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ แต่เป็นการจัดซื้อเครื่องมือ GPS ในครั้งแรกที่เริ่ม
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ดาเนิ นการ โครงการประเภทนี้ สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นแม่ข่ายต้นแบบได้ โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีความรู้ให้แก่หมู่บ้านอื่นมาศึกษาดูงาน เพื่อนาไปจัดทาแผนของตนเอง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือ GPS ในการสารวจข้อมูลและใช้โปรแกรม Quantum สร้างจุดบนแผนที่เพื่อจัดทา
แนวป้องกันไฟ รวมทั้งจัดทาแผนในการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ป่าบริเวณกว้างที่มีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่หลายหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกได้ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
หมู่บ้านในพื้นที่อื่นมีความแตกต่างกัน
(4) โครงการประเภทปุ๋ ย ส่ ว นใหญ่ รั บ ผิ ด ชอบโดยสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และโครงการประเภทบริหารจัดการน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (สสนก.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีการดาเนินการโดยกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและมี
จ านวนโครงการมากกว่ า ประเภทอื่ น ๆ แต่ เนื่ องจากการด าเนิ นงานของโครงการหมู่ บ้ านแม่ ข่ าย
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นการต่อยอดการดาเนินงานที่มีอยู่เดิมในพื้นที่แล้ว ทาให้
โครงการทั้ง 2 ประเภท มีผลการดาเนินงานที่ค่อนข้างประสบความสาเร็จมากกว่าโครงการประเภทอื่น
กล่าวคือ โครงการประเภทบริหารจัดการน้า เช่น โครงการหมู่บ้านต้นน้า ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้าแม่น้าลาว ที่
สสนก. มีการอบรมความรู้ให้แก่หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบของ สสนก. หรืออยู่ในความรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของ สสนก. อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้า โดยใช้อุปกรณ์ GPS ของ สสนก. ในการกาหนดจุด
และทาแนวกั้นไฟ ส่ว นโครงการประเภทปุ๋ย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับสูต รปุ๋ยที่มี
ส่วนผสมระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ทาจากมูลสัตว์และปุ๋ยเคมีที่มีสูตรต่างๆ เพื่อใช้เร่งการเจริญเติบโตในแต่ละ
ช่ ว งอายุ ข องพื ช และบางหมู่ บ้ า นต่ อ ยอดมาจาก โครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงปุ๋ ย ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง
และก่อสร้างโรงงานต้นแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
(5) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไ ด้ จั ด ทาบั น ทึ กข้ อ ตกลง
(MOU) กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ใ ห้ กั บ หมู่ บ้ า นต่ า งๆ ภายใต้ ผ ลผลิ ต การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้ผลผลิตดังกล่าว บางโครงการได้รับงบประมาณต่อยอดจากคลินิกเทคโนโลยี ดังนั้น จึงต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบว่า การจัด สรรงบประมาณให้กับโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความซ้าซ้อนกับงบประมาณของคลินิกเทคโนโลยีหรือไม่
(6) ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องแสดงเอกสารความพร้อมของโครงการใน
ระดั บพื้ น ที่ ประกอบการพิ จ ารณาอย่ า งชั ด เจน เช่ น หลั ก ฐานในการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม มี โ ครงสร้ างคณะ
กรรมการบริหารโครงการ มีสมาชิกกลุ่ม แบบสารวจความต้องการของชุมชนในการดาเนินโครงการ เป็นต้น
เนื่องจากโครงการจะไม่สามารถดาเนินงานได้ถ้าประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่ม
แม้จะเป็นความต้องการของชุมชนก็ตาม บางโครงการยังไม่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบ และขาดแคลน
อุปกรณ์เครื่องมือในการทากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งไม่มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงาน
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อย่างต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินงานโครงการไม่ประสบความสาเร็จและไม่สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่
ข่ายได้
(7) การศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานผู้จัดทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม
หน่ ว ยงานผู้จัด ทาข้อเสนอโครงการ/ผู้บริหารโครงการโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัด ในการวั ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของโครงการ ทาให้ไม่สามารถใช้ผลสรุปของหน่วยงานเป็น
ตัวแทนในวัดผลการดาเนินงานในภาพรวมได้ อีกทั้งโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นแม่ข่าย การเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงทาให้ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงข้อสรุปในเบื้องต้นเท่านั้น หาก
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปีต่อ ๆ
ไป ควรมีการติดตามโครงการพัฒนาแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลา
ดาเนินการเพื่อวัดผลสาเร็จของโครงการได้อย่างถูกต้อง
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ 2555
1. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี……………………………….……………………………………………………………..
(การตั้งชื่อหมู่บ้าน ควรเป็นชื่อของเทคโนโลยีทตี่ ้องการความเชี่ยวชาญหรือเป็นชื่อของผลผลิตที่เกิดขึน้ จากการใช้เทคโนโลยีที่
ได้รับการถ่ายทอด)
2. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ...................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail............................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................
ประสบการณ์การทางาน....(โปรดระบุรายละเอียด.) ........................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ......( โปรดระบุรายละเอียด.)..................................................................
2.2 ที่ปรึกษา
ชื่อ – นามสกุล.................................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ...................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail............................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................
ประสบการณ์การทางาน....(โปรดระบุรายละเอียด.) ........................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ......( โปรดระบุรายละเอียด.)..................................................................
2.3 ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ – นามสกุล..............................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ...................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail............................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................
ประสบการณ์การทางาน....(โปรดระบุรายละเอียด.) ........................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ......( โปรดระบุรายละเอียด.)..................................................................
2.4 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล...............................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ ...................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / e-mail............................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................
3. ลักษณะของโครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน □ ที่ต้องการและข้อมูลให้ครบถ้วน

□

3.1 เป็นโครงการใหม่

□ 3.1.1 เป็นความต้องการของชุมชน (โปรดแนบหลักฐาน)
□ 3.1.2 อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................................)
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□

3.2 เป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท
(เริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ .............)

□ 3.2.1 ระดับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
□ 3.2.2 ระดับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. หลักการและเหตุผล (โปรดระบุ ความเป็นมา ข้อมูลของหมู่บ้าน ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและแนวทางการแก้ไข)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
1....................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................................................
6. กลุม่ เป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน)…………………………………………………………………………………………….……………….
7. พื้นที่ดาเนินการ (ระบุหมู่บา้ น ตาบล จังหวัด ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่)………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
8. ระยะเวลาดาเนินการ
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. ………….……………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
9. หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงาน

รูปแบบการสนับสนุน

1.
2.
3.
4.
10. การดาเนินโครงการ
10.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ปี (โปรดระบุขั้นตอนการดาเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอนในการพัฒนาเป็น
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ชัดเจน)
1..………………………………………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………………………………………...
3………………………………………………………………………………………………………...
4..………………………………………………………………………………………………………...
5………………………………………………………………………………………………………...
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10.2 แผนการดาเนินงานใน 3 ปี
กิจกรรม

2555

ระยะเวลา (ปี)
2556

2557

1.
2.
3.
4.
5.
10.3 ขั้นตอนการดาเนินงานในปีที่เสนอ (โปรดระบุขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน)
1..………………………………………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………………….....………………...
3………………………………………………………………………………………..………………...
4..………………………………………………………………………………………………………...
5…………………………………………………………………………………………..……………...
10.4 แผนการดาเนินงาน ปี2555
กิจกรรม
2555
2556
รวมเงิน
(บาท)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1.
2.
3.
4.
5.
11. ผลผลิต
11.1 ผลผลิต (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ 3 ปี)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าหมาย
หน่วยนับ
1.
2.
3.
11.2 ผลผลิต (เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ในปี 2555)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เป้าหมาย

หน่วยนับ

1.
2.
3.
12. ผลลัพธ์ (อะไรคือผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการนี้ )
12.1 ผลลัพธ์ (จากการดาเนินโครงการ 3 ปี)
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
เป้าหมาย
1.
2.
3.

หน่วยนับ
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12.2 ผลลัพธ์ (ในปี 2555)
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์

เป้าหมาย

หน่วยนับ

1.
2.
3.
13. ผลกระทบ (โปรดใส่เครื่องหมาย ใน □ และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ ทางเศรษฐกิจ โปรดระบุ...............................................................................................................................
□ ทางสังคม โปรดระบุ.................................................................................................................................
□ ทางสิ่งแวดล้อม โปรดระบุ.............................................................................................................................
14. งบประมาณ
14.1 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประจาปี 2555
หมวดงบประมาณรายจ่าย
1. งบบุคลากร

รายการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

2. งบดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
14.2 งบประมาณที่ ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมถึง การสนับสนุนด้านงบลงทุนพร้อมเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี)
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)

1.
2.
3.
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1……………………………………………………………………………….…………………………………...
15.2……………………………………………………………………………………………………….…………...
15.3…………………………………………………………………………………………………………………….
15.4……………………………………………………………………………………………………………………...
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16. การติดตามและประเมินผล (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการติดตามของการประเมินและรายงานผล เครื่องมือที่ใช้)
16.1………………………………………………………………………………………………................................
16.2……………………..………………………………………………………………………................................
16.3…………………………………………………………………………………………………………………….
16.4……………………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................
(
)
ผู้เสนอโครงการ
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ภาคผนวก ข
1. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
วัตถุประสงค์

ประเด็นการพิจารณา

1. เพื่อนา ว และ ท ไปพัฒนาและต่อ
1.1 เทคโนโลยีทนี่ าไปถ่ายทอดให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ยอดอาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ ใน
เป็นความต้องการของชุมชน
อาชีพตามความต้องการของชุมชน (30) 1.2 หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ
1.3 เป็นโครงการที่ชุมชนมีสว่ นร่วม
1.4 ชุมชนสามารถขยายผลในหมู่บ้านอื่นได้
1.5 เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 2.1 มีผลกระทบที่ดีทางเศรษฐกิจ
ให้ดีขึ้น (20)
2.2 มีผลกระทบที่ดีทางสังคม
2.3 มีผลกระทบที่ดีทางสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 3.1 ก่อให้เกิดกิจกรรมในเชิงพาณิชย์
อย่างยั่งยืน (15)
3.2 ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการใช้วัตถุดิบภายใน
ชุมชน ลดการนาเข้าปัจจัยภายนอก
4. เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยัง 4.1 มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีทมี่ ีความเชี่ยวชาญ และ
หมู่บ้านอื่น (15)
ขยายผลสู่ชุมชนอื่น
4.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียง
5. การบริหารโครงการ (10)
5.1 แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ และแผนการติดตามประเมินผล
5.2 มีการบูรณาการหน่วยงานใน วท
6.งบประมาณ (10)
6.1 งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น
6.2 ความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ
รวม

คะแนน /
น้าหนัก

100
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ภาคผนวก ค
แบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
........................................................................................... งบประมาณ ................................. บาท
..............................................
...............................................
รวมงบประมาณทีไ่ ด้รับทั้งสิ้น
________________ บาท
แนบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 2 ชุด พร้อมแผนการเบิกจ่าย*

3. การแสดงคายืนยัน
ยืนยันการดาเนินโครงการตามข้อ 2 ตามเงื่อนไขและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ไม่สามารถดาเนินโครงการตามเงื่อนไขและงบประมาณทีไ่ ด้รับการสนับสนุน ตามข้อ 2
4. การรับโอนงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน กรมบัญชีกลางให้
โอนเงินสนับสนุนผ่านระบบ GFMIS** จึงขอให้หน่วยรับโอนแจ้งข้อมูลดังนี้
รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสพื้นที่
ประเภทงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
งบดาเนินงาน
อื่น ๆ ระบุ ........................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้บริหารหน่วยงาน***
(…………………………………………….. )
ตาแหน่ง…………………………………………………….
หมายเหตุ * กรุณาแนบข้อเสนอโครงการที่แก้ไขแล้ว โดย หัวหน้าหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการลงนาม
จานวน 2 ชุด
** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบ GFMIS ติดต่อ คุณกาธร จุฑารัตนพันธ์
ส่วนงานคลัง โทร. 0 2333 3781 โทรสาร 0 2333 3778
*** ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อานวยการวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค (ต่อ)
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน่วยงาน / ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุน ..................................................................................................................
จานวนเงิน ..................................... บาท (.............................................................................................)
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ

ต.ค.
255..

พ.ย.
255..

ธ.ค.
255..

ม.ค.
255..

ก.พ.
255..

มี.ค.
255..

เม.ย.
255..

พ.ค.
255..

มิ.ย.
255..

ก.ค.
255..

ส.ค.
255..

ก.ย.
255..

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวมเงิน

ลงชื่อ …………………………………………………….………….ผู้ขอเบิก
( ………….………………………………………………….…… )

อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้อานวยการวิทยาลัย
วันที…่ …………………………..……………………….

ลงชื่อ …………………………………………………….….ผู้เบิก
( ………………………………………………..……..…… )
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่……………………………..………………………….
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ภาคผนวก ง
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่รายงาน.........................................................................
1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................
............................................................ ............................................................ ................................................
............................................................ ............................................................ ...............................................
2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................ ......................................................................
3. งบประมาณที่ได้รบั ......................................................................ระยะเวลาโครงการ.......................................
4. รายงานงวดที.่ ....................จากเดือน...................................................ถึงเดือน...............................................
5. ความก้าวหน้าโครงการ
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน*

งบประมาณ

หมายเหตุ**

* โปรดระบุผลการดาเนินงาน วันเวลา สถานที่ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดแนบเอกสาร ภาพกิจกรรม และเนื้อหาทางวิชาการ โดยแปลงเป็นเป็น PDF ไฟล์

6. ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ................................................................
ผลกระทบทางสังคม).....................................................................
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม).............................................................
7. ปัญหา / อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อๆ)
1)............................................................. ...............................................................................
2) ............................................................. ........................................................................................
3) ............................................................. .........................................................................................
8. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ
( ) สามารถดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
( ) ล่าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง (สรุปเป็นข้อๆ)
1)............................................................. ............................................................. ................
2) ............................................................. ............................................................. ...............
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9. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก จ
สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จังหวัด

ภาค

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
teera@haii.or.th

ผู้รับผิดชอบ

1

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ป่าสักงาม) เทคโนโลยีการบริหาร
001
จัดการน้า

2

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

เหนือ ตาก

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ห้วยปลา เทคโนโลยีการบริหาร
002 หลด)
จัดการน้า

แม่สอด

บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่าน
แม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

3

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า
เทคโนโลยีการบริหาร
003 (เครือข่ายลุ่มน้าแม่ละอุป) จัดการน้า

แม่แจ่ม

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

4

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

เครือข่ายแม่น้าละอุป ต.
แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
บ้านบางทรายนวล ต.คลอง
ชะอุน่ อ.พนม จ.สุราษฎร์
ธานี
ชุมชนบ้านเขาพระ ต.เขา
พระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

5

ดอยสะเก็ด บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ใต้

สุราษฎร์ธานี

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (บ้าน
004 ทรายนวล)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

พนม

ใต้

สงขลา

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ชุมชน
005 เขาพระ)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

รัตภูมิ

6

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านน้าแล้ง (บ้านผา เทคโนโลยีการบริหาร
006 ชัน)
จัดการน้า

โพธิ์ไทร บ้านผาชัน ต.ส้าโรง อ.โพธิ์
ไทร จ.อุบลราชธานี

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

7

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

อีสาน บุรีรัมย์

SciV หมูบ่ ้านน้าแล้ง (บ้านลิ่ม เทคโนโลยีการบริหาร
007 ทอง)
จัดการน้า

นางรอง บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

8

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

อีสาน บุรีรัมย์

SciV หมูบ่ ้านน้าแล้ง (บ้าน
008 โนนขวาง)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

บ้านด่าน บ้านโนนขวาง อ.บ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

9

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

อีสาน นครราชสีมา

SciV หมูบ่ ้านน้าแล้ง (บ้าน
009 โนนรัง)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

ชุมพวง

บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

10

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

SciV หมูบ่ ้านน้ากร่อย (บ้าน
010 เปร็ดใน)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

เมืองตราด บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้าขาว
อ.เมือง จ.ตราด

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

11

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ชุมชน
011 หนองปิง้ ไก่)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

เมือง บ้านหนองปิง้ ไก่ อ.เมือง
ก้าแพงเพชร

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

12

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ชุมชน
012 บ้านลีเล็ด)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

13

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

เหนือ เชียงราย

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ชุมชน
013 รักษ์ป่าต้นน้าแม่ลาว)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

14

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

อีสาน ยโสธร

SciV หมูบ่ ้านน้าแล้ง (ชุมชน
014 บ้านตูม)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

teera@haii.or.th

ตะวันออก ตราด
กลาง ก้าแพงเพชร
ใต้

สุราษฎร์ธานี

พุนพิน

บ้านลีเล็ด อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

เวียงป่าเป้า ชุมชนรักษ์ป่าบ้านต้นแม่น้า
ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย
ค้อวัง บ้านตูม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
ที่
15

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

จังหวัด

ภาค

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

เหนือ ตาก

SciV หมูบ่ ้านต้นน้า (ชุมชน
015 บ้านโป่งแดง)

เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้า

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านวานิลลา
016

เทคโนโลยีการเกษตร

แม่วาง

บ้านขุนวาง ต.แม่วนิ . อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่

อีสาน เลย

SciV หมูบ่ ้านสตรอเบอรี่
017

เทคโนโลยีการเกษตร

นาแห้ว

บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสง
ภา อ. นาแห้ว จ. เลย

18 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

อีสาน เลย

SciV หมูบ่ ้านไหลสตรอเบอรี่
018

เทคโนโลยีการเกษตร

นาแห้ว

บ้านห้วยน้าผัก ต. แสงภา
อ. นาแห้ว จ. เลย

19 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านข้าวสาลี
019

เทคโนโลยีการเกษตร

บ่อเกลือ บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ.
บ่อเกลือ จ. น่าน

20 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านข้าวไร่
020

เทคโนโลยีการเกษตร

บ่อเกลือ บ้านผาสุข ต. ภูฟา้ อ. บ่อ
เกลือ จ. น่าน

16 ส้านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(นว.)
17 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

เมืองตาก บ้านโป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
teera@haii.or.th

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

NB

NB

NB

นายธีระ สระตันติ์

NB

NB

NB

นายชาญวิทย์ รัตนราตรี teera@haii.or.th

ผู้รับผิดชอบ

1,110,000

328,000

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

380,000

184,100

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

1,050,000

339,400

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

360,000

144,200

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

21 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

ใต้

นราธิวาส

SciV หมูบ่ ้านดาหลา 1
021

เทคโนโลยีการเกษตร

แว้ง

บ้านเจ๊ะเด็ง อ. แว้ง

740,000

487,200

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

22 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

ใต้

นราธิวาส

SciV หมูบ่ ้านดาหลา 2
022

เทคโนโลยีการเกษตร

แว้ง

บ้านบาลา อ. แว้ง

730,000

152,400

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

SciV หมูบ่ ้านเกษตรอินทรีย์
023

เทคโนโลยีการเกษตร

ส้าโรง

บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง
อ. ส้าโรง จ.อุบลราชธานี

1,220,000

108,400

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

23 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

อีสาน อุบลราชธานี

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
24 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)
ที่

จังหวัด

ภาค

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล
ผู้รับผิดชอบ

อีสาน สุรินทร์

SciV หมูบ่ ้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
024 1
ทดแทน

จอมพระ บ้านสมบูรณ์ ต. ชุมแสง อ.
จอมพระ จ. สุรินทร์

660,000

130,200

NB

25 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

อีสาน สุรินทร์

SciV หมูบ่ ้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
025 2
ทดแทน

จอมพระ บ้านอุดม ต. ชุมแสง อ.
จอมพระ จ. สุรินทร์

730,000

100,800

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

26 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้านข้าวอินทรีย์
026

เทคโนโลยีการเกษตร

เต่างอย บ้านนางอย ต. เต่างอย อ.
เต่างอย จ. สกลนคร

980,000

238,500

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

27 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)

อีสาน อุดรธานี

SciV หมูบ่ ้านดินเค็ม
027

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

บ้านดุง

900,000

216,200

NB

อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล

28 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

กลาง อ่างทอง

SciV หมูบ่ ้านข้าวหอมนิล
028

เทคโนโลยีการเกษตร

วิเศษชัย บ้านไผ่จ้าศีล 1.หมูบ่ ้านศาล
ชาญ เจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรง
ทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 2.หมูบ่ ้านยี่ล้น ต.
ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 3.หมูบ่ ้านแสวงหา
ต.แสวงหา อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

2,148,800

359,000

300,000 นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ chaiwat@dss.go.th

29 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

กลาง อ่างทอง

SciV หมูบ่ ้านข้าวหอมนิล (2) เทคโนโลยีการเกษตร
029

370,000

239,960

210,000 นายจรวย ธงไชย

30 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

กลาง พระนครศรีอยุธยา SciV หมูบ่ ้านแปรรูปข้าวหอม เทคโนโลยีการแปรรูป
030 นิลพระนครศรีอยุธยา ผลิตผลทางการเกษตร

ต.ผักไห่ อ.ผักไห่

90,000

145,000

เมืองตรัง บ้านตวบขัน ต.ทับเทีย่ ง อ.
เมือง จ.ตรัง

150,000

31 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

ใต้

ตรัง

SciV หมูบ่ ้านน้าใสสะอาด
031

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

บ้านโพนงาม อ. บ้านดุง
จ. อุดรธานี

วิเศษชัย ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษ
ชาญ ชัยชาญ จ.อ่างทอง
ผักไห่

N

jaruay@dss.go.th

N

นางสุบงกช ทรัพย์แตง subongkoch@dss.go.th

NB

นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ chaiwat@dss.go.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
32 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
250,000 นางวรรณดี มหรรรพ wannadee@dss.go.th
กุล

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

ใต้

ชุมพร

SciV หมูบ่ ้านผลิตภัณฑ์กล้วย เทคโนโลยีการแปรรูป
032 แปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ละแม/ ชุมชนหมูบ่ ้านในพืนที่ อ.
เมืองชุมพร เมือง อ.ท่าแซะ และ อ.
ละแม จ.ชุมพร

200,000

246,660

33 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

ใต้

นราธิวาส

SciV หมูบ่ ้านเครื่องปัน้ ดินเผา เทคโนโลยีด้านเซรามิก
033 รอตันบาตู
เครื่องปัน้ ดินเผา

เมือง บ้านรอตันบาตู ต้าบลกะลุ
นราธิวาส วอ อ้าเภอเมือง

527,600

419,960

290,000 นางสาวอรุณศรี เตปิน arunsri@dss.go.th,kae_th
amyaritsak@hotmail.co
m

34 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

ใต้

ระนอง

SciV หมูบ่ ้านเซรามิกบ้าน
034 หาดส้มแป้น

เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปัน้ ดินเผา

เมืองระนอง บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้ม
แป้น อ.เมือง จ.ระนอง

278,700

230,000

290,000 นางชลัย ศรีสุข

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
035 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ (บ้าน
ทับทิมสยาม 07)

เทคโนโลยีปยุ๋

ขุนหาญ บ้านทับทิมสยาม 07 ม.
15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.
ศรีสะเกษ

341,600

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
036 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ ชุมชนบ้าน
คลองศิลา

เทคโนโลยีปยุ๋

เคียนซา บ้านคลองศิลา ม.9 ต.พ่วง
พรมคร อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี

324,100

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
037 ผลิตปุย๋ อินทรีย์
(เครือข่ายยั่งยืน)

เทคโนโลยีปยุ๋

แม่สาย

304,100

279,400

SciV หมูบ่ ้านอิฐบล็อค
038 ประสานเกาะกลาง

เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปัน้ ดินเผา

35 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
36 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

37 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
38 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
39 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ศรีสะเกษ

ใต้

สุราษฎร์ธานี

เหนือ เชียงราย

ใต้

กระบี่

เหนือ พะเยา

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีการเกษตร
039 ผลิตปุย๋ ชีวภาพ (กลุ่ม
เกษตรกรกองทุนข้าวฯ )

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

เมืองกระบี่ บ้านเกาะกลาง ต.คลอง
ประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

แม่ใจ

บ้านดงบุญนาค ม.7 ต.บ้าน
เหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

791,800

200,000

NB

210,700

chalai@dss.go.th

N

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

NB

ดร. ชุติมา เอีย่ มโชติ
ชวลิต

chutima@tistr.or.th

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
40 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

เมืองยาง บ้านโนนปีบ หมู่ 3 ต้าบล
โนนอุดม อ้าเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา

200,000

226,800

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

คอนสวรรค์ บ้านนาเสียว หมู่ 5 ต้าบล/
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

ตระการ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล
พืชผล จ.อุบลราชธานี

200,000

226,800

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีปยุ๋
043 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ (กลุ่ม
เกษตรเลียงไหม ต.บ้าน
หว้า)

เมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุย๋
ขอนแก่น อินทรีย์คุณภาพสูง หมู่ 2 ต.
บ้านหว้า อ.เมือง จ.
ขอนแก่น

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
044 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพ
(บ้านชุมพล)

สว่างแดน บ้านชุมพล ม.4 ต.ค้อใต้ อ.
ดิน
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

45 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านปุย๋ อินทรีย์ กลุ่ม เทคโนโลยีปยุ๋
045 ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
บ้านปากบาน

เด่นชัย

46 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ชัยภูมิ

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
046 ผลิตปุย๋ หมักชีวภาพ
(บ้านผาเบียด)

คอนสาร บ้านผาเบียด หมู่ 2 ต้าบล
ห้วยยาง อ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

200,000

226,800

47 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน บุรีรัมย์

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
047 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์

ละหาน
ทราย

200,000

226,800

ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อีสาน นครราชสีมา

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
040 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ (กลุ่ม
ปุย๋ อินทรีย์อดั เม็ดฯ)

เทคโนโลยีปยุ๋

41 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ชัยภูมิ

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีปยุ๋
041 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ (กลุ่ม
เกษตรท้านาบ้านนาเสียว)

42 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
042 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเลียงโค

43 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ขอนแก่น

44 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

เทคโนโลยีปยุ๋

พันธุ์พนเมื
ื องและเกษตร
อินทรีย)์

เพิอ่ การผลิต บ้านหนอง
ตะครอง)

เทคโนโลยีปยุ๋

เทคโนโลยีปยุ๋

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

บ้านปากบาน ต.ไทรย้อย อ.
เด่นชัย จ.แพร่

ต.หนองตะครอง อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์

งบ 2553

NB

งบ 2554

NB

งบ 2555

N

NB

ผู้รับผิดชอบ

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

N

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
48 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
048 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพ
(บ้านสมพรรัตน์)

49 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ร้อยเอ็ด

50 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ประเภทหมูบ่ า้ น
เทคโนโลยีปยุ๋

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

บุญฑริก บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะ
โน อ.บุญฑริก จ.
อุบลราชธานี

200,000

226,800

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
049 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์

ปทุมรัตน์ บ้านดูน หมู่ 9 ต.โนนสวรรค์
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

อีสาน มหาสารคาม

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
050 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพ
(บ้านม่วงใหญ่)

เทคโนโลยีปยุ๋

โกสุมพิสัย บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 6 ต. โพน
งาม อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

51 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ยโสธร

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
051 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจ

เทคโนโลยีปยุ๋

เลิงนกทา บ้านห้องแซง หมู่ 3 ต้าบล
ห้องแซง อ้าเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร

200,000

226,800

150,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

52 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ขอนแก่น

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
052 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจ

เทคโนโลยีปยุ๋

หนองสอง บ้านหนองบัวแดง หมู่ 5
ห้อง ต้าบลหนองเม็ก อ้าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

53 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ขอนแก่น

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
053 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ (กลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ต้าบลสีชมพู)

เทคโนโลยีปยุ๋

บ้านโนนไผ่งาม หมู่ 12 ต.
สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

54 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุดรธานี

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
054 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตร

เทคโนโลยีปยุ๋

หนองวัวซอ บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อโนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.
อุดรธานี

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

55 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุดรธานี

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
055 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรท้า

เมือง บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

เพือ่ การผลิตบ้านโนนสวรรค์ )

ชุมชนปุ๋ย)

อัดเม็ดปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพ
ต้าบลหนองเม็ก)

ทฤษฎีใหม่ )

นาบ้านหมูม่น

สีชมพู

NB

NB

N

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th
ผู้รับผิดชอบ

NB

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
56 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

ภาค

จังหวัด

อีสาน สกลนคร

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
056 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มเกษตรกร

เทคโนโลยีปยุ๋

บ้านม่วง บ้านจาร ม.5 ต.ม่วง อ.บ้าน
ม่วง จ.สกลนคร

NB

NB

NB

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

NB

NB

NB

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

ผู้ผลิตปุ๋ยต้าบลม่วง

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

57 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
58 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน สกลนคร

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
057 ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ

เทคโนโลยีปยุ๋

กุดบาก

อีสาน นครพนม

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
058 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่นาสวน

เทคโนโลยีปยุ๋

ปลาปาก บ้านหนองบัว ม.16 ต.
ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.
นครพนม

200,000

191,400

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

59 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน มุกดาหาร

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
059 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มผลิตปุ๋ย

เทคโนโลยีปยุ๋

หนองสูง บ้านป่าแสด ม.4 ต.บ้าน
เป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

200,000

206,400

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

ผสม)

หมักชีวภาพชุมชนป่าแดด)

ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.
สกลนคร

งบ 2553

60 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ใต้

สุราษฎร์ธานี

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
060 ผลิตปุย๋ อินทรีย์ท่าอู่

เทคโนโลยีปยุ๋

เมืองสุ บ้านท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง
ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

61 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ใต้

พัทลุง

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
061 ปุ๋ยอินทรียต์ ามวิถีพอเพียง

เทคโนโลยีปยุ๋

ควนขนุน บ้านบนลาน หมู่ 7 ต.
แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

62 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
63 ประเทศไทย
สถาบันวิจยั (วว.)

ใต้

สงขลา

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
062 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์

หาดใหญ่ บ้านทุง่ เลียบ หมู่ 1 ต. ทุง่
ต้าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
063 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม

บ้านใหม่ บ้านหนองแวง หมู่ 5
ไชยพจน์ ต้าบลหนองแวง อ้าเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

200,000

235,400

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ)

อีสาน บุรีรัมย์

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ด ต้าบลหนอง
แวง)

เทคโนโลยีปยุ๋

NB

NB

NB

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
64 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

จังหวัด

ภาค

อีสาน ศรีสะเกษ

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
064 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มผู้ผลิต

ประเภทหมูบ่ า้ น
เทคโนโลยีปยุ๋

ปุ๋ยเคมีชีวภาพเบญจลักษณ์)

65 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุบลราชธานี

66 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

เบญจลักษณ์ บ้านโนนส้าโรงเหนือ ม.10
ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์
จ.ศรีสะเกษ

200,000

226,800

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
065 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสตรีสหกรณ์

น้ายืน

บ้านบุกลาง หมู่ 10 ต้าบลบุ
เปือย อ้าเภอน้ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี

อีสาน ร้อยเอ็ด

SciV หมูบ่ ้านปุย๋ อินทรีย์ กลุ่ม เทคโนโลยีปยุ๋
066 เลียงโคและกลุ่มผลิตปุย๋

หนองฮี

ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.
ร้อยเอ็ด

67 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน มหาสารคาม

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
067 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์

พยัคฆภูมิ บ้านอีเม้ง ต.ราษฎร์พฒ
ั นา
พิสัย อ.พยัดภูมิพสิ ัย จ.
มหาสารคาม

200,000

190,300

68 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน สกลนคร

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
068 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มแม่บ้าน

เทคโนโลยีปยุ๋

โพนนาแก้ว บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.
เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.
สกลนคร

200,000

226,800

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

69 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน บึงกาฬ

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
069 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจ

เทคโนโลยีปยุ๋

บึงโขงหลง บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์
หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.
บึงกาฬ

200,000

174,200

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
070 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปลูกผัก

เทคโนโลยีปยุ๋

กงหรา

บ้านคลองใหญ่ใต้ หมู่ 3 ต.
คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.
พัทลุง

200,000

242,900

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านอบผลไม้ด้วยไอ
071 น้า

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

สูงเม่น

โรงงานอบไอน้าผลไม้เพือ่
การส่งออก สถานทีต่ ัง หมู่
10 ต.แม่จั๊วะ อ.สูงแม่น
จ.แพร่

215,000

960,000

70 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
71 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

บ้านบุกลาง)

เพือ่ การเกษตรบ้านอีเม้ง)

เกษตรกรบ้านโนนประดู่)

ชุมชน ต.โพธิ์หมากแข้ง)

ใต้

พัทลุง

ปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่
ใต้)

เหนือ แพร่

NB

NB

NB

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

N

นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

N

นายพิศุทธิ์ อาคม

pisuit@tistr.or.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
72 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

452,960

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
150,000 นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ inthrawut@tistr.or.th

200,000

190,300

350,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

1.ต้าบลตรอกนอง ต้าบล
สอยดาว ต้าบลเสม็ดงาม
จังหวัดจันทบุรี

456,000

250,000

325,000 นายวณิช ลิ่มโอภาส
มณี

wanitch_l@hotmail.com

ลอง/เมือง อ้าเภอลอง อ้าเภอเมือง
แพร่/วัง อ้าเภอวังชิน อ้าเภอเด่นชัย
ชิน/เด่นชัย จังหวัดแพร่

173,300

232,500

235,000 นายวณิช ลิ่มโอภาส
มณี

wanitch_l@hotmail.com

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านส้มเขียวหวาน
072

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

วังชิน

กลุ่มเกษตรกรปลูก
ส้มเขียวหวาน และ
มะละกอบ้านดอนกว้าง
อ้าเภอวังชิน จังหวัดแพร่

73 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน เลย

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
073 ปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจ

เทคโนโลยีปยุ๋

นาแห้ว

บ้านหัวด่าน หมูท่ ี่ 3
ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

74 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(สทน.)

ตะวันออก จันทบุรี

SciV หมูบ่ ้านมังคุดเพือ่ การ
074 ส่งออก

เทคโนโลยีการเกษตร

75 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(สทน.)

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านพุทรานมสด
075

เทคโนโลยีการเกษตร

76 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(สทน.)

อีสาน เลย

SciV หมูบ่ ้านแปรรูปเนือสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูป
076
ผลิตผลทางการเกษตร

77 ม.มหาสารคาม

อีสาน มหาสารคาม

SciV หมูบ่ ้านหอยเชอรี่
077

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

กันทรวิชัย บ้านใคร่นนุ่ ต.ท่าขอนยาง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

705,000

78 มรภ. นครราชสีมา

อีสาน นครราชสีมา

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีผลิต
078 สมุนไพร

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

แก้งสนาม บ้านแก่งโก บ้านฤทธิ์รักษา
นาง
ต.แก้งสนามนาง อ.แก้ง
สนามนาง จ.นครราชสีมา

223,140

N

N

ดร.บุษราคัม ป้อมทอง nouvarat_p@hotmail.co
m

79 มรภ. อุดรธานี

อีสาน หนองคาย

SciV หมูบ่ ้านการผลิตเตาเผา เทคโนโลยีพลังงาน
079 ถ่านประสิทธิภาพสูง
ทดแทน
จากบล็อกประสาน

ศรีเชียงใหม่ บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

223,000

NB

NB

นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล chaiubon@yahoo.com

80 มทร. วิทยาเขต
ขอนแก่น

อีสาน ขอนแก่น

SciV หมูบ่ ้านบ้านสะอาด
080

เมือง หมูบ่ ้านสะอาด หมูท่ ี่ 1
ขอนแก่น ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

206,450

N

150,000 ผศ.วิทยา ชื่นอุป
การนันท์

81 มทร. กาฬสินธุ์

อีสาน กาฬสินธุ์

กมลาไสย บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.
กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

728,150

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร
บ้านหัวด่าน)

เทคโนโลยีการเกษตร

SciV หมูบ่ ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ เทคโนโลยีการเกษตร
081

ขลุง

ภูหลวง

อ.ภูหลวง จ.เลย และ
จ.นครนายก

NB

งบ 2554

132,900

N

182,960

595,760

NB

นายสุรศักดิ์ สัจจบุตร Saksajja@yahoo.com

330,000 นายสุนทร เดชชัย

watch.msu@hotmail.co
m

-

400,000 ผศ.วัชรินทร์ สราวิช watcharin3399@yahoo.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
82 มทร. สกลนคร
ที่

จังหวัด

ภาค

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
082
ทดแทน

83 วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านตาก

เหนือ ตาก

SciV หมูบ่ ้านเตาเผาถ่าน
083

84 มรภ. มหาสารคาม

อีสาน ร้อยเอ็ด

85 มทร. นครราชสีมา

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

N

NB

ดร.สุดารัตน์ สกุลคู

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
ksudath@live.com

N

น.ส.รจนา สกลรักษ์

ple.ata17@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ

โพนนาแก้ว บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

227,290

เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

บ้านตาก บ้านวังไม้ส้าน หมูท่ ี่ 11 ต.
ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

183,640

SciV หมูบ่ ้านแปรรูปถั่วลิสง
084

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

จังหาร

200,000

N

270,000 ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี

panaratana@hotmail.com

อีสาน ชัยภูมิ

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
085 ใช้แก๊สชีวภาพ

เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

192,890

NB

NB

ผศ.มาโนช ริทินโย

Manote@rmuti.ac.th

86 มทร. นครราชสีมา

อีสาน ชัยภูมิ

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
086 ผลิตอ้อย

เทคโนโลยีการเกษตร

เนินสง่า บ้านโนนเจดีย์งาม ต.โคก
สะอาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

192,890

NB

NB

ผศ.มาโนช ริทินโย

Manote@rmuti.ac.th

87 ม.แม่โจ้

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านแก๊สชีวมวลใน
087 ครัวเรือน

เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

แม่ริม

461,168

88 มทร.ล้านนา

เหนือ ล้าพูน

SciV หมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรม
088 ล้าไยไร้ของเสียและ

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

เมืองล้าพูน ต.เหมืองง่า และ ต.ประตูป่า
อ. เมืองล้าพูน จ.ล้าพูน

375,300

N

210,000 ผศ.ประพัฒน์ เชือไทย

SciV หมูบ่ ้านต้นแบบ
เทคโนโลยีการจัดการ
089 อุตสาหกรรมปาล์ม
ของเสีย
น้ามันชุมชนแบบไร้ของ
เสีย
SciV หมูบ่ ้านหน่อไม้ฝรั่งและ เทคโนโลยีการเกษตร
090 ข้าวโพดฝักอ่อน

เหนือคลอง หมู่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี/่ หมู่ 3 ต.
ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.
กระบี่
ก้าแพงแสน หมูบ่ ้านห้วยรางเกตุ ต้าบล
ทุง่ ลูกนก อ้าเภอก้าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

288,400

N

200,000 รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์

agrsbc@ yahoo.com

242,640

270,960

250,000 นายกฤษฎา จาตุรัส

note_kr@hotmail.com

ก้าแพงแสน หมูบ่ ้านหนองจิก ต้าบลทุง่
ลูกนก อ้าเภอก้าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

282,640

211,560

237,000 นายกฤษฎา จาตุรัส

note_kr@hotmail.com

299,000

241,956

150,000 ผศ.ทวีชัย นิมาแสง

taweechai@eng.cmu.ac.t
h

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิง
พาณิชย์

89 ม.เกษตรศาสตร์ กระบี่ ใต้

กระบี่

90 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง นครปฐม

91 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง นครปฐม

SciV หมูบ่ ้านข้าวสุขภาพ
091 ปลอดภัยสารพิษ

เทคโนโลยีการเกษตร

92 ม.เชียงใหม่

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านต้นแบบแปรรูป
092 ล้าไยระดับชุมชน

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

บ้านป่าน ต้าบลดงสิงห์
อ้าเภอจังหาร จังหวัด
เนินสง่า ร้บ้อายเอ็
นท่าดหว้า ต.กะฮาด อ.
เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

สารภี

บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านแคว
เลขที่ 70/1 หมู3่ ต้าบล
ท่ากว้าง อ้าเภอสารภี จ.
เชียงใหม่ 50140

160,260

287,386

310,000 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

natthawu@yahoo.com
-

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
93 ม.เชียงใหม่
ที่

94 มทร.ศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

ใต้

รหัส

งบ 2554

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

SciV หมูบ่ ้านข้าวโพดลด
093 หมอกควัน

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

แม่แจ่ม

1.หมูบ่ ้านบนนา หมูท่ ี่ 14
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
2.หมูบ่ ้านเจียง หมูท่ ี่ 18
เทศบาลต้าบลแม่แจ่ม อ.
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3.หมูบ่ ้านกองแขก ต.กอง
แขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4.หมูบ่ ้านแม่วาก หมูท่ ี่ 6
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่

301,840

415,760

ตรัง

SciV หมูบ่ ้านศูนย์เรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีการจัดการ
094 ว และ ท ต.เกาะมุก
ของเสีย

กันตัง

หมูบ่ ้านเกาะมุกด์ ม.2 ต.
เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

245,000

225,000

กระบี่

SciV หมูบ่ ้านอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ
095 ข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย ของเสีย

อีสาน นครราชสีมา

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

ชือ่ หมูบ่ า้ น

เหนือ เชียงใหม่

95 ม.เกษตรศาสตร์ กระบี่ ใต้

96 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัด

ภาค

เมืองกระบี่ บ้านเกาะกลาง ต.คลอง
ประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

SciV หมูบ่ ้านโรงงานไฟฟ้าชีว เทคโนโลยีพลังงาน
096 มวลชุมชน
ทดแทน

ครบุรี

ต้าบลแชะ ต้าบลเฉลียง
ต้าบลอรพิมพ์ ต้าบลจระเข้
หิน และต้าบลครบุรี อ.คร
บุรี จ.นครราชสีมา

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

390,000 รศ.ดร.สุชน ตังทวี
วิวฒ
ั น์

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
agani002@gmail.com,
suchon.t@cmu.ac.th

N

ผศ.ว่าทีพ่ นั ตรีด้ารงค์
โลหะลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

NB

NB

NB

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์

agrsbc@ yahoo.com

NB

NB

NB

ดร. วีรชัย อาจหาญ

arjharh@g.sut.ac.th

97 มทร.ศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

ใต้

ตรัง

SciV หมูบ่ ้านการเลียงปลาใน เทคโนโลยีการเกษตร
097 กระชังและการแปรรูป

กันตัง

หมูบ่ ้านเกาะเคี่ยม ม.4 ต.
กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

210,000

150,000

N

ผศ.ว่าทีพ่ นั ตรีด้ารงค์
โลหะลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

98 มทร.ศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

ใต้

ตรัง

SciV หมูบ่ ้านยางและปาล์ม
098 น้ามัน

เทคโนโลยีการเกษตร

สิเกา

หมูบ่ ้านไสต้นวา ม.4 ต.
บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

210,000

150,000

N

ผศ.ว่าทีพ่ นั ตรีด้ารงค์
โลหะลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านชุมชนต้นแบบ
099 พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

ศรีเมืองใหม่ บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง
อ. ศรีเมืองใหม่

178,200

175,000

NB

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี ssowanni@yahoo.com

SciV หมูบ่ ้านหยวกกล้วย
100

เทคโนโลยีด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์

เมือง 1.กลุ่มกัสลีฯ หมูท่ ี่ 2
ปัตตานี/ ต้าบลบาราโหม อ้าเภอเมือง
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 2.ชมรม
เตะกระป๋อง บ้านยามู อ.
ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

246,000

125,000

N

นายประยูร แก้วยอด prayoonpn@hotmail.co
จันทร์
m

99 ม.อุบลราชธานี
100 วิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี

ใต้

ปัตตานี

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
101 วิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี
ที่

จังหวัด

ภาค
ใต้

ปัตตานี

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

SciV หมูบ่ ้านศิลปะประดิษฐ์
101 จากกาบกล้วย

เทคโนโลยีด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

เมืองปัตตานี กลุ่มแม่บ้าน งานประดิษฐ์
ของใช้จากกาบกล้วย
1. เลขที่ 10/1 ม.8 ต.
บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2. เลขที่ 12/2 ม.6 ต.
จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ปัตตานี

งบ 2553
150,000

งบ 2554
125,000

งบ 2555
N

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวดรุณี แวยาม kapkuay_kattalee@hotmail
.com

102 มทร. พระนคร

กลาง สระบุรี

SciV หมูบ่ ้านเผือกหอม
102

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

บ้านหมอ ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.
ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ

215,000

203,000

230,000 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ chuta@rmutp.ac.th,yinn.chut

103 มทร.ล้านนา เขต
พืนทีพ่ ษิ ณุโลก

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมูบ่ ้านปลูกผักปลอด
103 สารพิษบ้านมะตูม

เทคโนโลยีการเกษตร

พรหมพิราม บ้านมะตูม ต้าบลมะตูม
อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก

150,000

140,000

170,000 นายมนัส จูมี

-

104 มทร.ล้านนา น่าน

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านหัตถกรรมชาว
104 ไทลือ

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

207,000

185,000

NB

ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญ

maliwankit@hotmail.co
m

105 วิทยาลัยการอาชีพ
หัวตะพาน

อีสาน อ้านาจเจริญ

SciV หมูบ่ ้านเพาะเห็ด
105 นางฟ้า-นางรม

เทคโนโลยีการเกษตร

150,000

90,000

N

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ pichitchai_14@hotmail.co

106 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

กลาง ประจวบคีรีขันธ์ SciV หมูบ่ ้านชุมชนคน
106 พอเพียงบ้านสายเพชร

เทคโนโลยีการเกษตร

บางสะพาน บ้านสายเพชร หมูท่ ี่9 ต.
ทองมงคล อ.บางสะพาน

150,000

107 ม.นเรศวร

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมู่บ้านการพัฒนากลุ่ม
107 หมูบ่ ้านต้นแบบด้านเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

บางระก้า ทุกหมูบ่ ้านในต้าบลพันเสา
อ้าเภอบางระก้า จังหวัด
พิษณุโลก

142,000

186,520

225,000 รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง sumritm@nu.ac.th

หมูบ่ ้านสันสลี ต้าบล เจริญ
ราษฎร์ อ้าเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา

175,000

135,000

200,000 ดร.สิทธิศักดิ์ ปิน่
มงคลกุล

อินทรียแ์ ละการใช้พลังงาน
ทดแทน

ท่าวังผา ชุมชนบ้านดอนมูล หมูท่ ี่ 2
ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
พนา

แม่ใจ

หมู่ 5 บ้านโนนธาตุ ต.พนา
อ.พนา จ.อ้านาจเจริญ

a@gmail.com

m

N

108 ม.พะเยา

เหนือ พะเยา

SciV หมูบ่ ้านน้าปูสันสลี
108

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

109 มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์หนั ตรา

กลาง สุพรรณบุรี

SciV หมูบ่ ้านการลดต้นทุน
109 การผลิตข้าว

เทคโนโลยีการเกษตร

ศรีประจันต์ ชุมชนหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 7 ต.
ดอนปรู อ้าเภอศรีประจันต์

101,000

156,000

110 มรภ. พิบูลย์สงคราม

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมูบ่ ้านข้าวปลอดสาร
110 อาหารปลอดภัย

เทคโนโลยีการเกษตร

บางกระทุม่ หมูบ่ ้านบางกระน้อย ต.
นครป่าหมาก อ.บางกระทุม่
จ.พิษณุโลก

200,000

200,000

N

N

นายสุรินทร์ นวลรอด

ผศ.ชาตรี วิระสิทธิ์

290,000 ผศ.ดร.น้าทิพย์ วงษ์
ประทีป

-

sitthisakus@hotmail.com

wirasith@yahoo.com

wnamthip@yahoo.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
111 มรภ.ราชนครินทร์
บางคล้า
ที่

จังหวัด

ภาค

กลาง ฉะเชิงเทรา

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

SciV หมูบ่ ้านพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร
111 ผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริว

112 มทร.ศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

ใต้

สตูล

SciV หมูบ่ ้านโคกพยอม
112

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

113 มทร.ศรีวชิ ัย วิทยา
เขตตรัง

ใต้

ตรัง

SciV หมูบ่ ้านป่าชุมชน
เทคโนโลยีการเกษตร
113 เศรษฐกิจพอเพียง ต.วัง
มะปรางเหนือ อวังวิเศษ
จ.ตรัง
SciV หมูบ่ ้านรางสีหมอกไม้ผล เทคโนโลยีการเกษตร
114 ไทยเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศเกษตร

114 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง ราชบุรี

115 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง นครปฐม

SciV หมูบ่ ้านดอนขุนวิเศษ
115 ผลิตผักครบวงจรเพือ่
อุตสาหกรรมสดและ
แปรรูปเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีการเกษตร

116 มทร.ล้านนา เขต
พืนทีเ่ ชียงราย

เหนือ เชียงราย

SciV หมูบ่ ้านวัฎจักรพลังงาน
116 ชีวภาพ

เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

117 ม.รามค้าแหง

อีสาน นครพนม

118 มทร. สกลนคร

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

บางคล้า ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา/ม 1. ต้าบล
พนมสารคาม

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)

210,000

160,000

ชุมชนบ้านโคกพยอม ม.18
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

170,000

148,000

N

ผศ.ว่าทีพ่ นั ตรีด้ารงค์
โลหะลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

วังวิเศษ ชุมชนบ้านสวนป่า ม.6 ต.
วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง

130,000

166,000

N

ผศ.ว่าทีพ่ นั ตรีด้ารงค์
โลหะลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

ด้าเนิน
สะดวก

162,440

268,960

237,440

282,960

ละงู

หมูบ่ ้านรางสีหมอก ต้าบล
ท่านัด อ้าเภอด้าเนินสะดวก

ก้าแพงแสน หมูบ่ ้านดอนขุนวิเศษ
ต้าบลห้วยหมอนทอง
อ้าเภอก้าแพงแสน

210,000 ผศ.ดร.ดวงพร ภูผ่ ะกา daungpornpupaka@gmail.co
mdaungporn@hotmail.com

150,000 รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

N

agrras@ku.ac.th

ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ agrpnp@ku.ac.th

พาน

หมูบ่ ้านดอยชัยมงคล ต.
สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

192,760

235,960

150,000 นางสาวอรสา
ธรรมสรางกูร

orasa_civil@hotmail.com

SciV หมูบ่ ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เทคโนโลยีการเกษตร
117

นาแก

บ้านพิมาน อ.นาแก จ.
นครพนม

226,640

185,000

150,000 รศ.ดร.ราณี สุร
กาญจน์กลุ

ranee@ru.ac.th

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้านหมากเม่า
118

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ภูพาน

หมู่ 12 -17-20 และ
ตลาดกลางดง ต้าบลสร้าง
ค้อ อ้าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร

130,000

145,000

340,000 น.ส.สุดารัตน์ สกุลคู

ksudarath@live.com

119 มรภ.เลย

อีสาน หนองบัวล้าภู

SciV หมูบ่ ้านเกษตรอินทรีย์
119 (บ้านผาน้อย)

เทคโนโลยีการเกษตร

นาวัง

บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า
อ.นาวัง จ.หนองบัวล้าภู

160,000

72,600

120 มรภ. พิบูลย์สงคราม

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมูบ่ ้านสืบสานภูมิ
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
120 ปัญญา ผ้าไหมย้อมคราม
บ้านซ้ารัง

เนินมะปราง หมูบ่ ้านซ้ารัง ต.ชมพู อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก

160,000

N

N

ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยา
นนท์

virojloei@gmail.com

NB

ผศ.สราวุฒิ สิทธิกลู

bio2540ware@hotmail.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
121 มทร. ธัญบุรี
ที่

122 ม.ทักษิณ

จังหวัด

ภาค

กลาง ปทุมธานี

ใต้

สงขลา

123 ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิม
พระเกียรติ

เหนือ แพร่

124 ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

ตะวันออก ตราด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

SciV หมูบ่ ้านท่องเทีย่ วตลาด
121 ชุมชนโบราณระแหง
100 ปี

ประเภทหมูบ่ า้ น
เทคโนโลยีการเกษตร

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

N

N

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
นายณัฐพงษ์ สีบุญเรือง nattapong3255@hotma
il.com
ผู้รับผิดชอบ

ลาดหลุม ชุมชนตลาดโบราณระแหง
แก้ว 100 ปี ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว

150,000

SciV หมูบ่ ้าน
เทคโนโลยีปยุ๋
122 เทคโนโลยีชีวภาพเพือ่
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
SciV หมูบ่ ้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
123 (เตาชีวมวลเชือเพลิง
ทดแทน
แกลบ)

กระแสสินธุ์ บ้านเขาใน หมูท่ ี่1 ต.เชิงแส
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

175,000

132,000

240,000 นส.วิกาญดา ทองแข็ง vikandat@hotmail.com

190,000

88,000

140,000 นายประกิตต์ โกะสูง koh_prakit@phrae.mju.ac.t
h
เนิน

SciV หมูบ่ ้านเขาพลู วน
124 เกษตรธนาคารพันธุ์พชื

เทคโนโลยีการเกษตร

เมืองตราด บ้านเขาพลู ต.ท่ากุม่ อ.
เมือง จ.ตราด

197,340

271,660

เด่นชัย

ชุมชนบ้านม่อนป่าก๋อย หมู่
11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.
แพร่

N

นายฌัฐวัฒน์ คลัง
ทรัพย์

rdispk@ku.ac.th

125 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง ราชบุรี

SciV หมูบ่ ้านผักและผลไม้
125 อินทรีย์ปลอดสารพิษ
เพือ่ สิ่งแวดล้อมทีด่ ี

เทคโนโลยีการเกษตร

บ้านคา

หมูบ่ ้านหนองจอก ต้าบล
หนองพันจันทร์ อ้าเภอบ้าน
คา

241,040

257,960

150,000 นายปราโมทย์ สฤษดิ์ agrprsa@ku.ac.th
นิรันดร์

126 มทร.ล้านนา

เหนือ ล้าปาง

SciV หมูบ่ ้านบวบอินทรีย์ครบ เทคโนโลยีการเกษตร
126 วงจร

แจ้หม่

บ้านสาสบหก หมูท่ ี่2 อ.
แจ้หม่ จ.ล้าปาง

175,000

143,000

NB

127 มทร.ล้านนา

เหนือ ล้าปาง

SciV หมูบ่ ้านผักและสมุนไพร เทคโนโลยีการเกษตร
127 อินทรีย์

วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

170,000

160,000

180,000 นางสุมาฬี พรหมรุก
ชาติ

128 มทร.ล้านนา

เหนือ ล้าปาง

SciV หมูบ่ ้านผลิตดินปลูก
128 ชุมชน บ้านแค่

เทคโนโลยีการเกษตร

นครศรีธรรมราช SciV หมูบ่ ้านจัดการน้าเสีย
129 จากการท้ายางแผ่น
ด้วยก๊าซชีวภาพ

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

สถาบันวิจยั และ
ฝึกอบรมการเกษตร
ล้าปาง
(สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร)
สถาบันวิจยั และ
ฝึกอบรมการเกษตร
ล้าปาง
(สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร)
สถาบันวิจยั และ
ฝึกอบรมการเกษตร
ล้าปาง
(สถาบันวิจยั เทคโนโลยี
เกษตร)

129 ม.ทักษิณ

ใต้

เมืองล้าปาง บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมือง
จ.ล้าปาง

ท่าศาลา บ้านหัวคู หมูท่ ี่ 9 ต.
สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.
นครศรีธรรมราช

130,000

140,000

N

181,500

NB

ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกลุ sottikul@hotmail.com

sphromrukachat@yahoo.com

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี chidburee@hotmail.com

250,000 ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง

usaonthong@hotmail.co
m

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
130 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน
ที่

จังหวัด

ภาค
ตะวันออก ตราด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

SciV หมูบ่ ้านไม้กฤษณา
130

เทคโนโลยีการเกษตร

บ่อไร่

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
fforcrw@ku.ac.th

บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย
อ.บ่อไร่ จ.ตราด

212,440

253,260

N

ดร.จงรัก วัชรินทร์
รัตน์

เมืองยะลา บ้านกูแบอีเต๊ะ หมูท่ ี่3 ต.
หน้าถ้า อ.เมือง

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

131 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนซิ เทคโนโลยีด้านไม้และ
131 เมนต์
ผลิตภัณฑ์

132 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านท่าธงพัฒนา
132 เทคโนโลยีสู้
ชีวติ ประจ้าวัน

เทคโนโลยีการเกษตร

รามัน

บ้านพรุและบ้านเจาะกาแต
ต.ท่าธง อ.รามัน

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

133 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านหัตถกรรมงาน
133 ไม้ตา้ บลบาโร๊ะ

เทคโนโลยีด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์

ยะหา

บ้านปูแล หมูท่ ี่1 ต.บาโร๊ะ
อ.ยะหา จ.ยะลา

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

134 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านแปรรูปกล้วยหิน เทคโนโลยีการแปรรูป
134 ฉาบ
ผลิตผลทางการเกษตร

บันนังสตา บ้านป่าหวังใน หมู่ 1 ต.
บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.
ยะลา

30,000

50,000

NB

นางธนธรณ์ แก้วเป็น
ทอง

135 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านตัดเย็บเสือผ้า
135

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

บันนังสตา บ้านคอรอกาเอ หมู่ 5 ต.บา
เจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

20,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

136 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านกล้วยหินฉาบ
136

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ธารโต

บ้านสันติ2 หมู่ 6 ต.แม่
หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

20,000

50,000

NB

นางวาสนา อนุสรณ์
ประเสริฐ

137 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านเครื่องแกงคีรีเขต เทคโนโลยีการแปรรูป
137
ผลิตผลทางการเกษตร

ธารโต

บ้านนครธรรม หมู่ 6 ต.คีรี
เขต อ.ธารโต จ.ยะลา

30,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

138 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านการท้าน้า
138 สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

เบตง

ชุมชนแกรนวิลล่า 3 ซ .11
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

139 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านผลิตปุย๋ อินทรีย์
139 ชีวภาพ

เทคโนโลยีปยุ๋

กาบัง

123 หมูบ่ ้านยือนัง หมู่ 4
ต.กาบัง จ.ยะลา

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

140 มรภ.ยะลา

ใต้

ยะลา

SciV หมูบ่ ้านปลาส้ม
140

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

กรงปินัง ม.6 บ้านดูซงกูญิ ต.สะเอะ
อ.กรงปินัง จ.ยะลา

50,000

50,000

NB

นายประยูร ด้ารงรักษ์ prayoon@yala.yru.ac.th

141 ม.วลัยลักษณ์

ใต้

นครศรีธรรมราช SciV หมูบ่ ้านปูเล่ย์ เพือ่
141 ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
พอเพียง

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

เชียรใหญ่ ชุมชนบ้านน้าบ่อ หมู่ 3 , 4
,7 และ 8 ต.แม่เจ้าอยู่หวั
อ.เชียรใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช

180,000

156,244

-

-

210,000 ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร pwansure@wu.ac.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
142 ม.วลัยลักษณ์
ที่

143 ม.สงขลานครินทร์

ภาค

จังหวัด

ชุมชนบ้านท่าซัก หมู่ 1 ,2
และ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

180,000

157,344

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
200,000 ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร pwansure@wu.ac.th

เทคโนโลยีการเกษตร

เกาะสมุย บ้านเขาป้อม ต.หน้าเมือง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี

158,800

266,560

NB

ดร.สุชาติ เชิงทอง

suchart.c@psu.ac.th

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

บางบ่อ

129,000

150,000

N

ผศ.อภิรัติ โสฬศ

apirat_so@hotmail.com

วานรนิวาส บ้านดอนย่านาง หมูท่ ี่ 6
ต้าบลนาซอ อ้าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร

89,000

90,000

ควนขนุน หมูบ่ ้านโตลดด้วน ต.โตลด
ด้วน อ.ควนขนุน

180,000

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

ใต้

นครศรีธรรมราช SciV หมูบ่ ้านปลาดุกครบ
142 วงจรท่าซัก

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ใต้

สุราษฎร์ธานี

SciV หมูบ่ ้านเกษตรปลอด
143 สารพิษสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย
SciV หมูบ่ ้านกลุ่มสตรีมุสลิม
144 ลาดหวาย
SciV หมูบ่ ้านส่งเสริมการใช้
145 ปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพ

เทคโนโลยีปยุ๋

SciV หมูบ่ ้านไผ่พฒ
ั นา
146

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

144 มทร.พระนคร
วิทยาเขตโชติเวช

กลาง สมุทรปราการ

145 มทร. สกลนคร

อีสาน สกลนคร

146 ม.ทักษิณ

รหัส

ใต้

พัทลุง

147 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้านข้าวอินทรีย์
147

148 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้านการจัดการขยะ เทคโนโลยีการจัดการ
148 แบบประชาชนมีส่วนร่วม ของเสีย

149 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้านสมุนไพรชุมชน
149

150 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

151 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

อาเภอ
เมือง
นครศรีธรรมราช

โรงเรียนมุสลิม
สมุทรปราการ ต.บางเพรียง
อ.บางบ่อ

หมูท่ ี่ 1 – 7 ต.หาดสอง
แคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

งบ 2553

งบ 2554

N

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

150,000 น.ส.สุดารัตน์ สกุลคู

ksudarath@live.com

NB

sprasong66@gmail.com

ผศ.ประสงค์ สิริพทุ
ไธวรรณ

165,000

100,000

150,000 ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ

-

เมือง หมู่ 1-9 (ปี 53) และหมู่ 1
อุตรดิตถ์ 3 4 5 (ปี 54) ในเขต
เทศบาลต้าบลหาดกรวด
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

140,000

220,000

150,000 อ.วิรัตน์ จ้านงรัตนพัน

-

น้าปาด

ชุมชนบ้านห้วยไคร้ ต.แสน
ตอ อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์

160,000

205,000

150,000 อ.รัชดา ค้าจริง

k_ratchada_ae@hotmail.com

SciV หมูบ่ ้านไผ่หวาน เพือ่
เทคโนโลยีการเกษตร
150 การแปรรูปแบบครบงวง
จรทางวิทยาศาสตร์บ้าน
น้าหมีน้อย

ทองแสนขัน หมูท่ ี่ 5 บ้านน้าหมีน้อย ต.
ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์

130,000

205,000

150,000 อ.จงรัก ดวงทอง

jongruk_dt@hotmail.co
m

SciV หมูบ่ ้านวิทยาลัยวัววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร
151

เมือง บ้านห้วยบง หมูท่ ี่ 7 ต.ป่า
อุตรดิตถ์ เซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

124,000

264,960

215,000 ผศ.ดร.เจษฎา มิง่ ฉาย chedsada@yahoo.com

เทคโนโลยีการเกษตร

ตรอน

หมูบ่ า้ น ตาบล

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
152 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

153 มรภ.อุตรดิตถ์

ที่

จังหวัด

รหัส

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

SciV หมูบ่ ้านถั่วลิสงเพือ่ การ
152 ผลิตแบบครบวงจร

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ลับแล

ชุมชนหมูท่ ี่ 4 ต้าบลนาน
กกก อ้าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้าน ว และ ท กลุ่ม
153 เกษตรกรอ้อย

เทคโนโลยีการเกษตร

ตรอน

วิสาหกิจชุมชนหมูบ่ ้าน ว
และ ท กลุ่มเกษตรกรอ้อย
เลขที่ 50 หมูท่ ี่ 8 หมูบ่ ้าน
ปลายราง ต้าบลข่อยสูง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

154 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้านเครื่องปัน้ ดินเผา เทคโนโลยีด้านเซรามิก
154 บึงมาย
เครื่องปัน้ ดินเผา

ลับแล

155 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

SciV หมูบ่ ้านสมุนไพรอินทรีย์ เทคโนโลยีการเกษตร
155

156 ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

เหนือ พะเยา

SciV หมูบ่ ้านกระเทียม
156

มทร.ล้านนา สถาบันวิจัย
และฝึกอบรมการเกษตร
ล้าปาง
(สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร)

เหนือ ล้าปาง

SciV หมูบ่ ้านข้าวอินทรีย์
157 บ้านนาเวียง

158 ม.มหิดล

อีสาน อุบลราชธานี

159 ม.แม่โจ้

160 ม.แม่โจ้

157

ภาค

ชือ่ หมูบ่ า้ น

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553
100,000

งบ 2554
215,000

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

210,000 อ.ไพโรจน์ นะเทีย่ ง

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
pairote.n @ gmail.com

95,000

N

210,000 นายสิทธินันท์ ทองศิริ S.thongsiri@gmail.com

บ้านไร่ หมู่ 5 ต้าบลทุง่ ยัง
อ้าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์

100,000

N

215,000 นางสาวอนุตรา เฉิด
เจิม

anuttra5005@hotmail.co
m

ท่าปลา

ชุมชนบ้านทรายงาม หมู่
10 ต.น้าหมัน อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

125,000

219,000 ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง

rpetchang@hotmail.com

เทคโนโลยีการเกษตร

ภูซาง

หมูบ่ ้านทุง่ กระเทียม ต.ภู
ซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

600,000

เทคโนโลยีการเกษตร

เกาะคา บ้านาเวียง หมู่ 5 ต.ท่าผา
อ.เกาะคา จ.ล้าปาง

175,000

210,000

200,000 นางสุมาฬี พรหมรุก
ชาติ

sphromrukachat@yahoo.com

SciV หมูบ่ ้านเตาเผาแบบเป็น เทคโนโลยีพลังงาน
158 มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทดแทน

เขื่องใน

400,000

550,000

NB

egcpo@mahidol.ac.th

เหนือ เชียงใหม่

SciV หมูบ่ ้านโสมตังกุย
159

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

เวียงแหง หมูท่ ี่6 บ้านแปกแซม ต.
เปียหลวง อ.เวียงแหง จ.
เชียงใหม่

774,893

742,000

276,000 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

natthawu@yahoo.com

เหนือ แม่ฮอ่ งสอน

SciV หมูบ่ ้านบุก
160

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

เมือง 1.โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
แม่ฮอ่ งสอน ต.หมอกจ้าแป๋ จ.
แม่ฮอ่ งสอน 2.ศูนย์บริการ
และพัฒนาทีส่ ูงปางตอง ต.
หมอกจ้าแป๋ จ.แม่ฮอ่ งสอน

740,107

734,000

290,000 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

natthawu@yahoo.com

วัดน้อย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี

160,000

NB

330,000 นายประเวทย์ ตุ้ยเต็ม foodsafety@kmutt.ac.th
วงศ์

ผศ.แฉล้ม โพธิ์แดง

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
161 มทร. สกลนคร

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้านข้าวหอมทอง
161

เทคโนโลยีการเกษตร

วาริชภูมิ หมูบ่ ้านข้าวหอมทอง บ้าน
ค้าบ่อใต้ หมูท่ ี่ 11
เทศบาลต้าบลค้าบ่อ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

-

120,000

162 มทร.สุวรรณภูมิ

กลาง สุพรรณบุรี

SciV หมูบ่ ้านรักษ์ธรรมชาติ
162 (ลดภาวะโลกร้อน)

เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

เมือง 1 กลุ่มน้าหมักชีวภาพ และ
สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์จากน้าหมัก
ชีวภาพ เช่น สบู่,แชมพู,
น้ายาล้างจานฯ หมูท่ ี่ 3
ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี
2 กลุ่มคัดแยกขยะ หมูท่ ี่
3 ต้าบลรัวใหญ่ อ้าเภอ
เมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
3 กลุ่มปุย๋ ชีวภาพ, ปุย๋
อินทรีย์ หมูท่ ี่ 5 ต้าบลรัว
ใหญ่ อ้าเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

190,000

N

นายกฤตย์ตนัย ธารา Krittanai_1@hotmail.co
รัตนสุวรรณ
m,siriluck25@hotmail.co
m

163 ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิม
พระเกียรติ

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านการผลิตปุย๋ หมัก เทคโนโลยีปยุ๋
163 แบบเติมอากาศ

ร้องกวาง 1.บ้านทุง่ ศรี หมู่ 3 ต.ทุง่
ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
2.บ้านน้าลัด หมู่ 5 ต.ทุง่
ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

-

192,500

N

นายประกิตต์ โกะสูง
เนิน

koh_prakit@hotmail.com

164 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา

SciV หมูบ่ ้านชุดต้มย้าอินทรีย์ เทคโนโลยีการแปรรูป
164
ผลิตผลทางการเกษตร

ปักธงชัย บ้านทุง่ กลาง-ทุง่ เอือง ต.บ่อ
ปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา

-

165,000

N

ผศ.ดร.ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร

cjothit@sut.ac.th

165 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา

SciV หมูบ่ ้านหมีโ่ คราชอินทรีย์ เทคโนโลยีการแปรรูป
165
ผลิตผลทางการเกษตร

ปักธงชัย บ้านสวนหอม ต.ตูม อ.ปัก
ธงชัย จ.นครราชสีมา

-

154,400

N

ผศ.ดร.ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร

cjothit@sut.ac.th

ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

150,000 นางสาวสุดารัตน์
สกุลคู

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
ksudarath.sa@live.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
166 มทร.ตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

ตะวันออก ชลบุรี

SciV หมูบ่ ้านแม่ข่ายอาหาร
166 สัตว์น้าราชมงคล
ตะวันออก

เทคโนโลยีการเกษตร

167 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านผลิตเมล็ดพันธุ์
167 ข้าวหอมมะลิ 105
(ข้าวค้าหอม)

เทคโนโลยีการเกษตร

168 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

เหนือ แพร่

SciV หมูบ่ ้านผลิตพุทรานมสด เทคโนโลยีการเกษตร
168

169 มทร.ล้านนา น่าน

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านมะไฟจีน
169

170 ม.พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านผ้าไหมไทยนาโน เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
170

171 มทร.ล้านนา เขต
พืนทีพ่ ษิ ณุโลก

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมูบ่ ้านไก่พนเมื
ื อง
171

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

ศรีราชา 1.สาขาวิชาประมง คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. พืนทีเ่ ลียงสัตว์น้าในพืนที่
หมู่ 1, 3, 5, 6 และ 11
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
3. พืนทีเ่ ลียงสัตว์น้าของ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดทีอ่ ยู่
ในภาคตะวันออก (ระยอง
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
ทังนี โดยเน้น กลุ่มผู้เลียง
ปลากินพืช (นิล นิลหมัน
ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ)
ปลากินเนือ (ดุกอุย ดุกเทศ
อุยเทศ (บิก๊ อุย) กดคัง
กะพงขาว กุง้ ก้ามกรามกุง้
ทะเล (กุง้ ขาว กุลาด้า)

งบ 2553

งบ 2554

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
237,000 นายมานพ กาญจนบุ manopkk@gmail.com
รางกูร

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

-

359,140

เมืองแพร่/ อ้าเภอเมือง อ้าเภอลอง
ลอง/สูง อ้าเภอสูงเม่น อ้าเภอสอง
เม่น/สอง จังหวัดแพร่

-

468,160

N

นายกุศล เอีย่ มทรัพย์ kusoliamsub@yahoo.co
m

เมืองแพร่/ อ้าเภอเมือง อ้าเภอลอง
ลอง/วังชิน อ้าเภอวังชืน จังหวัดแพร่

-

208,400

N

นายกุศล เอีย่ มทรัพย์ kusoliamsub@yahoo.co
m

-

178,000

NB

ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัย
เจริญ

เขมราฏ หมูบ่ ้านเจียด ต.เจียด อ.
เขมราฎ จ.อุบลราชธานี

-

350,000

215,000 รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว

knjiti@kmitl.ac.th

วัดโบสถ์ บ้านสามเส้า ต้าบลคันโช้ง
อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก

-

130,000

130,000 ผศ.พนอม ศรีวฒ
ั น
สมบัติ

panomsw@gmail.com

ภูเพียง

บ้านกอก หมูท่ ี่1 ต.ท่าน้าว
อ.ภูเพียง จ.น่าน

maliwankit@hotmail.co
m

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
172 มทร.ล้านนา เขต
พืนทีพ่ ษิ ณุโลก
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

เหนือ พิษณุโลก

SciV หมูบ่ ้านข้าวปลอดภัย
172 แบบมีส่วนร่วม

เทคโนโลยีการเกษตร

173 มทร. สกลนคร

อีสาน สกลนคร

SciV หมูบ่ ้าน ทอ ถัก จักร สาน เทคโนโลยีด้านไม้และ
173
ผลิตภัณฑ์

174 ม.พะเยา

เหนือ พะเยา

SciV หมูบ่ ้านปลานิลปลอดภัย เทคโนโลยีการแปรรูป
174
ผลิตผลทางการเกษตร

175 มทร.ล้านนา น่าน

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านเพาะเลียงปลา
175 พืนทีส่ ูงบ้านนาบง

เทคโนโลยีการเกษตร

176 ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

กลาง ราชบุรี

SciV หมูบ่ ้านผึง
176

เทคโนโลยีการเกษตร

177 ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

กลาง นครปฐม

SciV หมูบ่ ้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน
177 และเกษตรยั่งยืน
ทดแทน

178 ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

เหนือ น่าน

SciV หมูบ่ ้านการจัดการองค์
178 ความรู้และเทคโนโลยี
เพิม่ ผลผลิตข้าวไร่

เทคโนโลยีการเกษตร

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

เมือง
ม. 1, 5, 7, 8, 9 และ 11
พิษณุโลก ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ.
พิษณุโลก

งบ 2553

งบ 2554

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
205,000 ดร.ยรรยง เฉลิมแสน y_chalermsan@gmail.co
m

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

-

180,000

-

140,000

310,000 นางสาวกรรณิการ์
สมบุญ

kannika_aec@hotmail.com

-

160,000

150,000 นายสันธิวฒ
ั น์ พิทักษ์
พล

santiwatp@hotmail.com

-

110,000

NB

-

242,000

250,000 ดร.มนัญญา เพียรเจริญ mananya_p@yahoo.com
,
manaya.phi@kmutt.ac.th

ก้าแพงแสน เกษตรกร/ชาวบ้าน ต.
หนองกระทุม่ (โดยเฉพาะ
หมู่ 1 ,5 ,7 และ 10 ที่
ได้รับการสนับสนุนระบบ
บ่อก๊าซชีวภาพ)

-

220,000

210,000 นายจิระพันธุ์
เนือ่ งจากนิล

บ่อเกลือ หมูบ่ ้านห้วยขวาก ต.บ่อ
เกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน

-

165,000

150,000 นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์ teerasak.som@kmutt.ac.th.

พังโคน

บ้านนาเชือก ต้าบลแร่
อ้าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร

เมืองพะเยา สหกรณ์ผู้เลียงปลาบ้านต๊้า
บ้านต๊้าพระแล ต้าบล
บ้านต๊้า อ้าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
บ่อเกลือ บ้านนาบง หมูท่ ี่ 14
ต้าบลบ่อเกลือใต้ อ้าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน
สวนผึง

1.หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ต.
สวนผึง อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
2. อุทยานธรรมชาติวทิ ยา
หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ต.
สวนผึง อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
3.หมู่ 2 บ้านท่ามะกา ต.
สวนผึง อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
4.สถานีอนุรักษ์พนั ธ์สัตว์
ป่า ห้วยอะนะ ต.สวนผึง อ.
สวนผึง จ.ราชบุรี 5.กมู่ 5
ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.
ราชบุรี

นายอมรชัย ล้อทองค้า Lek_amorn@hotmail.co
m

chirapann@yahoo.com,
lab_ces@yahoo.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
179 ม.ทักษิณ
ที่

180 ม.ทักษิณ

จังหวัด

ภาค

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น
เทคโนโลยีการจัดการ
ของเสีย

ใต้

พัทลุง

SciV หมูบ่ ้านไร้ของเสีย
179

ใต้

พังงา

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีกา๊ ซ เทคโนโลยีการจัดการ
180 ชีวภาพเพือ่ จัดการน้า
ของเสีย
เสียยางแผ่นและขยะ
อินทรีย์(เกาะหมากน้อย)

181 มทร.ตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ตะวันออก จันทบุรี

SciV หมูบ่ ้านภูมิปัญญา
181 ท้องถิน่ คนจันทร์ชันโรง

182 มทร.ตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ตะวันออก จันทบุรี

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน
182 เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทดแทน

183 มรภ.เลย

184 มทร.ศรีวชิ ัย
นครศรีธรรมราช
185 มทร.สุวรรณภูมิ

อีสาน เลย

ใต้

พัทลุง

SciV หมูบ่ ้านนาอ้อเศรษฐกิจ
183 พอเพียง

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

SciV หมูบ่ ้านสับปะรดป่าบาก เทคโนโลยีการเกษตร
184

กลาง พระนครศรีอยุธย SciV หมูบ่ ้านข้าวโพดเทียน
า
185

เทคโนโลยีการเกษตร

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)

กงหรา/ศรี 1. กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
นครินทร์ ชุมชนบ้านโล๊ะจังกระ อ.กง
รา จ.พัทลุง 2. กลุ่ม
เกษตรกรต้าบลล้าสินธุ์ อ.
ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

-

187,000

130,000 นางสาวอนิศรา เพ็ญ
สุข

เมืองพังงา เกาะหมากน้อย หมูท่ ี่ 4
ต้าบลเกาะปันหยี อ้าเภอ
เมือง จังหวัดพังงา

-

187,000

220,000 นางสาววิกาญดา ทอง vikandat@hotmail.com
เนือแข็ง

310,000 ผศ.เสวก พงษ์ส้าราญ sawak_pong@hotmail.com

anisara.pensuk@gmail.com

มะขาม

1.หมูบ่ ้านพญาบน ม.3
ต้าบลวังแซ้ม อ้าเภอมะขาม
จ.จันทบุรี
2.หมูบ่ ้านท่าหลวง ต.ท่า
หลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
3.หมูบ่ ้านปัถวี ต.ปัถวี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
4.หมูบ่ ้านฉมัน ม.1 ต.
ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

-

182,400

ขลุง

บ้านร้อยรู และหมูบ่ ้านต่างๆ
ใน ต.วังสรรพรส อ.ขลุง
จ.จันทบุรี

-

160,800

N

นายประหยัด กองสุข pkongsuk@yahoo.com

เมืองเลย ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเลย

-

194,060

N

ผศ.ดร.รัชดาภรณ์
เบญจวัฒนานนท์

ป่าบอน บ้านสับปะรดป่าบาก
ต.ทุง่ นารี อ.ป่าบอน

-

236,000

245,000 รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรี
เปารยะ

Suneerats@gmail.com

-

196,300

200,000 นายกิตติ บุญเลิศนิ
รันดร์

kitti.b@rmutsb.ac.th

พระนครศรี ชุมชนหมูบ่ ้านโพธิ์ บ้านไผ่
อยุธยา บ้านเกาะ ต้าบลบ้านเกาะ
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา

lekdee11@gmail.com

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
186 ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.)
ที่

จังหวัด

ภาค
ใต้

สตูล

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2553

งบ 2554

งบ 2555

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
อ.ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรัง sakchai@nstda.or.th
กูล
ผู้รับผิดชอบ

SciV หมูบ่ ้านปูไข่
186

เทคโนโลยีการเกษตร

เมืองสตูล บ้านเกาะสาหร่าย อ. เมือง
จ. สตูล

-

188,400

NB

200,000 ดร.สุทธิ์ศักดิ์ แก้ว
แกมจันทร์

187 มทร.อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์

อีสาน สุรินทร์

SciV หมูบ่ ้านปศุสัตว์อนิ ทรีย์
187

เทคโนโลยีการเกษตร

ปราสาท 1.บ้านทัพไทย ต.ทมอ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
2.บ้านโคกเพชร ต.ทมอ
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
3.บ้านโคกทม ต.โคกทม
ต.โคกยาง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

-

190,000

188 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง สุพรรณบุรี

SciV หมูบ่ ้านแห้วปลอด
188 สารพิษเพือ่ สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการเกษตร

ศรีประจันต์ บ้านทุง่ ชนะ ต้าบลวังยาง
อ้าเภอศรีประจันต์

-

223,600

189 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง นนทบุรี

SciV หมูบ่ ้านใบบัวบกเพือ่
189 การเกษตรในเขตชาน
เมืองใหญ่

เทคโนโลยีการเกษตร

ไทรน้อย บ้านคลองสอง ต.ไทรใหญ่
อ.ไทรน้อย

-

182,400

190 ม.เกษตรศาสตร์
ก้าแพงแสน

กลาง กาญจนบุรี

SciV หมูบ่ ้านไผ่ หัตถกรรม
190 พืนบ้าน

เทคโนโลยีด้านไม้และ
ผลิตภัณฑ์

ไทรโยค หมูบ่ ้านวังเขมร ต้าบลท่าเสา

-

200,000

191 มทร. กาฬสินธุ์

อีสาน กาฬสินธุ์

SciV หมูบ่ ้านคราม
191

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

เมือง บ้านโนนนคร ต้าบลขมิน
กาฬสินธุ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

-

-

370,000 ผศ.สุจติ รา สราวิช

192 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุดรธานี

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
192 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ส่งเสริมผลิตข้าวชุมชน
ต้าบลจ้าปาโมง

เทคโนโลยีปยุ๋

บ้านผือ บ้านขัวล้อ ม.9 ต.จ้าปาโมง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

193 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน มหาสารคาม

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
193 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ อินทรีย์บ้าน
หนองยาง

เทคโนโลยีปยุ๋

ยางสีสุราช บ้านหนองยาง ม.3 ต.แวง
ดง อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

กะเปอร์ หมู่ 3 และ หมู่ 7 ต.บ้านนา
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

-

-

230,000 นางชลัย ศรีสุข

194 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

ใต้

ระนอง

SciV หมูบ่ ้านสมุนไพรพืนบ้าน เทคโนโลยีการแปรรูป
194
ผลิตผลทางการเกษตร

N

นายธนวัฒน์ พงษ์
สุวรรณ

pluakk@hotmail.com

ahaman_2@hotmail.co
m

143,500 นายคเชนทร์ ม้าทอง g47610779@gmail.co
m
N
sujittra3399@yahoo.co
m

chalai@dss.go.th

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
195 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

ภาค

จังหวัด

รหัส

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

งบ 2554

-

-

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

อีสาน มุกดาหาร

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
195 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่มปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพบ้าน
ก้านเหลืองดง

เทคโนโลยีปยุ๋

196 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน หนองบัวล้าภู

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
196 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
ต้าบลนามะเฟือง (บ้าน
กุดเต่า)

เทคโนโลยีปยุ๋

197 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน บุรีรัมย์

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
197 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุย๋
อินทรีย์คุณภาพสูง

เทคโนโลยีปยุ๋

กระสัง

บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14
ต้าบลสองชัน อ้าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

198 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ศรีสะเกษ

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
198 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย

เทคโนโลยีปยุ๋

โพธิ์ศรี
สุวรรณ

บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะ
เกษ

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

199 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน สกลนคร

200 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อ้านาจเจริญ

201 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน บึงกาฬ

ชุมชนบ้านสามขา

ดงหลวง บ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.
หนองแคน อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร

งบ 2553

เมือง บ้านกุดเต่า ม.7 ต.นา
หนองบัวล้า มะเฟือง อ.เมือง จ.
ภู
หนองบัวล้าภู

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีปยุ๋
199 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มเกษตรยัง่ ยืน

นิคมน้าอูน บ้านดงภูทอง ม.7
ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้าอูน
จ.สกลนคร

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
200 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มเกษตรกร

เทคโนโลยีปยุ๋

ปทุมราช บ้านนาผาง ม.2 ต.ห้วย อ.
วงศา ปทุมราชวงศา จ.
อ้านาจเจริญ

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
201 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มเกษตรกร

เทคโนโลยีปยุ๋

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

ต้าบลสุวรรณคาม

ผลิตปุ๋ยอินทรียบ์ ้านนาผาง

ผลิตปุ๋ยอินทรียบ์ ้านโนน
ส้าราญ

ศรีวไิ ล

บ้านโนนส้าราญ ม. 13 ต.
ชุมภูพร อ.ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
202 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

203 ม.พะเยา

ที่

จังหวัด

รหัส

งบ 2554

วิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ เลขที่ 86 หมู่ 3
ต.หาดล้า อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

-

-

250,000 นายรัฐพล ดุลยะลา

เชียงค้า หมูบ่ ้านทุง่ มอก ต้าบลเชียง
บาน อ้าเภอเชียงค้า
จังหวัดพะเยา

-

-

210,000 ดร.กัลยา จ้าปาทอง

กุดรัง

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

เดชอุดม บ้านกุดประทาย ต.กุด
ประทาย อ.เดชอุดม

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านกล้วย (เบรกแตก) เทคโนโลยีการแปรรูป
206
ผลิตผลทางการเกษตร

เมือง วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวน
อุตรดิตถ์ กล้วยฉาบ เลขที่ 13 ขุน
ฝาง หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

-

-

155,000 นายอดุลย์ พุกอินทร์

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
207 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุย๋
อินทรีย์บ้านเป๊าะ

เทคโนโลยีปยุ๋

บึงบูรพ์

บ้านเป๊าะ ม.7 ต.บึงบูรพ์
อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีปยุ๋
208 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรท้าสวนพัฒนา
ปากคลอง

ปะทิว

บ้านปากคลอง หมู่ 6
ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

-

-

239,240 รศ.โกวิท เชื่อมกลาง

อาเภอ

SciV หมูบ่ ้านเม็ดมะม่วงหิม
202 พานต์

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

ท่าปลา

เหนือ พะเยา

SciV หมูบ่ ้านทอผ้าไทลือ
203 (บ้านทุง่ มอก)

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

204 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน มหาสารคาม

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีปยุ๋
204 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ อินทรีย์บ้านบัว
แก้ว

205 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ เทคโนโลยีปยุ๋
205 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรท้านาบ้านนาทุง่

206 มรภ.อุตรดิตถ์

เหนือ อุตรดิตถ์

207 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ศรีสะเกษ

209 มรภ.บุรีรัมย์

ใต้

ชุมพร

อีสาน บุรีรัมย์

ชือ่ หมูบ่ า้ น

SciV หมูบ่ ้านทอผ้าไหมนา
209 ยาว-นาอุดม

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

หมูบ่ า้ น ตาบล

บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

หนองหงส์ บ้านนายาว-นาอุดม หมูท่ ี่
14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์

งบ 2555

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
Rattapon_d@hotmail.co
m

งบ 2553

ประเภทหมูบ่ า้ น

208 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ภาค

ผู้รับผิดชอบ

k_jumpatong@yahoo.co
m

Adun999@gmail.com

-

สรุปหมูบ่ า้ นวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ตามพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปีงบประมาณ 2553 - 55
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
210 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
ที่

211 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
212 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
213 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ภาค

จังหวัด

อีสาน นครราชสีมา

ใต้

ชือ่ หมูบ่ า้ น

ประเภทหมูบ่ า้ น

อาเภอ

งบ 2554

บ้านโนนขุย หมู่ 1 ต้าบล
หนองหลัก อ้าเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

-

-

ที่ติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ email)
300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

งบ 2555

ผู้รับผิดชอบ

เทคโนโลยีปยุ๋

นครศรีธรรมราช SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
211 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ ชุมชนบ้านขุน
พัง

เทคโนโลยีปยุ๋

ร่อนพิบูลย์ บ้านขุนพัง หมู่ 11 ต้าบล
หินตก อ้าเภอร่อนพิบูลย์

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
212 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ ชุมชนบ้านตะ
โนน

เทคโนโลยีปยุ๋

ศรีณรงค์ บ้านตะโนน หมู่ 11 ต.
แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.
สุรินทร์

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

SciV หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิต
213 ปุ๋ยอินทรียก์ ลุ่มเกษตรกร

เทคโนโลยีปยุ๋

คีรีรัฐนิคม บ้านหาดกรวด ม.10 ต.
ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุ
ราษฎร์ธานี

-

-

300,000 นางรัตนา ตันติศิริวทิ ย์ Ratana_k@tistr.or.th

สุราษฎร์ธานี

ผลิตปุ๋ยอินทรียบ์ ้านหาดกรวด

ชุมพวง

งบ 2553

หมูบ่ า้ น ตาบล

SciV หมูบ่ ้านเทคโนโลยีการ
210 ผลิตปุย๋ อินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุย๋ บ้านโนนขุย

อีสาน สุรินทร์

ใต้

รหัส

214 ม.อุบลราชธานี

อีสาน อุบลราชธานี

SciV หมูบ่ ้านผลิตภัณฑ์ผ้า
214 ฝ้ายอินทรีย์ริมโขง

เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

โขงเจียม บ้านทุง่ นาเมือง อ้าเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี

-

-

210,000 นางอริยาภรณ์ พงษ์
รัตน์

apongrat@hotmail.com

215 สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

อีสาน ศรีสะเกษ

SciV หมูบ่ ้านแม่ข่าย
215 เทคโนโลยีบล็อก
ประสาน วว.

เทคโนโลยีด้านเซรามิก
เครื่องปัน้ ดินเผา

อุทุมพรพิสัย บ้านดิน ต้าบลหนองไฮ
อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ

-

-

283,200 ดร. ชุติมา เอีย่ มโชติ
ชวลิต

chutima@tistr.or.th

รวม
หมายเหตุ : N คือขอรับงบประมาณ แต่ไม่ผ่านการพิจารณา
NB คือไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

37,532,438 31,399,890

30,099,940
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ภาคผนวก ฉ
ผลใช้จ่ายงบประมาณโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาปีงบประมาณ 2553 – 2554
รายการ
ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
- งบรายจ่ายอื่น ๆ
ผลลการดาเนินงาน
1) งบอุดหนุนเพื่อดาเนินโครงการ จานวน 130 หมู่บ้าน
2) การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวมหมู่บ้าน ว และ ท
3) การบริหารจัดการโครงการ
- ค่าจ้างบุคลากร
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
- การติดตามประเมินผลโครงการ
- อื่น ๆ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
งบประมาณคงเหลือ
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นปีแรกที่ดาเนินโครงการหมูบ่ ้าน ว และ ท
จาเป็นต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
- งบเงินอุดหนุน
- งบดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ณ 30 เมษายน 2554
1) งบอุดหนุนเพื่อดาเนินโครงการ จานวน 146 หมู่บ้าน
2) การประชาสัมพันธ์งานในภาพรวมหมู่บ้าน ว และ ท
3) การบริหารจัดการโครงการ
- ค่าจ้างบุคลากร
- การติดตามประเมินผลโครงการ/การจัดนิทรรศการ
- อื่น ๆ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
งบประมาณคงเหลือ ณ กันยายน 2554

(บาท)
60,000,000
60,000,000

(%)
100.00

37,462,438
19,986,011
2,370,601
375,910
687,411
1,145,830
161,450
59,819,049
180,951

62.44
33.31
3.95

99.70
0.30

40,795,000
26,000,000
14,795,000

100.00
63.73
36.27

31,399,890
3,400,000
5,600,694
477,600
3,150,805
1,972,289
40,400,584
394,416

76.97
8.33
13.73

99.03
0.97
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ภาคผนวก ช
สรุปผลสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หมูบ่ ้าน

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาหารและการ
ให้อาหารสัตว์น้า
2.การผลิตอาหาร
ส้าเร็จรูปแก่เกษตรกรผู้
เลียงสัตว์น้า
3.การค้านวณและ
ประกอบสูตรอาหาร
เลียงสัตว์น้า
การผลิตสารเคมี
ชีวพันธุ์ การท้าน้าหมัก
อินทรีย์จากการเลียง
ไส้เดือนและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล

ผลกระทบ

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน้า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชมรมผู้เลียงสัตว์น้า

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1.มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิม่ ขึน
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
3. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน้า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
ต.ห้วยหมอนทอง
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ต.ตรอกนอง
ต.เสม็ดงามและกลุ่มพุทรา
นมสด อ.ลอง จ.แพร่ ตังแต่
ปี 2548 ถึงปัจจุบัน

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึน
2. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
3. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึนและ
ปลอดภัยจากมลพิษ
4. มีอาชีพเสริมจากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุม่ เกษตรกร
จ.มุกดาหาร และ อ.ศรีณรงค์
จ.สุรินทร์

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึน
2. ลดปัญหาผลผลิตที่เกิดจาก
อากาศหนาว
3. สามารถวางแผนการผลิตได้
ดีขึน
4. มีภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
5. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน

1. กลุม่ เทคโนโลยีการเกษตร
1.1 หมู่บ้านแม่ข่าย
อาหารสัตว์น้า
ราชมงคลตะวันออก
(รหัส166)

ต.บางพระ
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

1.2 หมู่บ้านผลิตผัก
ครบวงจร (รหัส 115)

บ้านดอนขุน
วิเศษ
ต.ห้วย
หมอนทอง
อ.ก้าแพงแสน
จ.นครปฐม

ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขต
ก้าแพงแสน

1.3. หมู่บ้านมังคุดเพื่อ ต.ตรอกนอง
การส่งออก (รหัส 074) อ.ขลุง
จ.จันทบุรี

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ
(สทน.)

การควบคุมแมลงวันทอง
ในพืนที่กว้างแบบ
ผสมผสาน

1.4 หมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์บ้านหนองมัง
(รหัส 023)

สถาบันพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (พว.)

การปลูกข้าวอินทรีย์/งา
เพื่อลดผลกระทบการ
ผลิตจากสภาพอากาศ
หนาวเย็น

ต.โนนกลาง
อ.ส้าโรง
จ.อุบลราชธานี

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิตและ/หรือมีรายได้
จากอาชีพเดิมเพิม่ ขึนจากเดิม
2. ผลผลิตขายได้เพิ่มมากขึน
สามารถส่งพืชผักผลไม้ไป
ต่างประเทศและได้รับการ
ยอมรับมากขึน
3. ชุมชนมีสุขภาพอนามัยดีขึน
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สรุปผลสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
หมูบ่ ้าน
1.5 หมู่บ้านข้าวหอม
นิล (รหัส 028)

สถานที่
ดาเนินงาน
ต.ไผ่จ้าศีล
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
1.การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมนิล
2. การแปรรูปข้าว
หอมนิล
3. การปลูกข้าวหอมนิล
4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5. พลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์
6. การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือทิงทางการ
เกษตร วัชพืชและเศษ
กระดาษ
7. การแปรรูปอาหาร
สัตว์น้า (ปลา)

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุม่ เกษตรกร อ.ไชโย

ผลกระทบ
ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึน
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุม่ ท้าน้าปูสันสลีและ
นักเรียนของโรงเรียนในหมู่บ้าน
หลายรุ่นแล้ว
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนอืน่

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีอาชีพเสริมและมีรายได้
จากอาชีพเสริม
2. ท้างานได้สะดวก
รวดเร็วกว่าเดิม
3. ชุมชนมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีขนึ

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรในหมู่บา้ นต่างๆ
ของ ต.บ้านเหล่า

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ
2. บางคนท้าเป็นอาชีพเสริม
ท้าให้มีรายได้เสริม
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ

2. กลุ่มเทคโนโลยีแปรรูปผลิตผลทางเกษตร
2.1 หมู่บ้านน้าปูสันสลี
(รหัส 108)

หมู่ 7
บ้านสันสลี
ต.เจริญราษฎร์
อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ประมง และการผลิตน้าปู
ให้ได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

2.2 หมู่บ้านปลานิล
ปลอดภัย (รหัส 174)

บ้านต้าพระแล
ต.บ้านต้า
อ.เมือง
จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา การผลิตปลานิลปลอดภัย
(การแปรรูปปลานิล เช่น
การท้าลูกชินปลาและ
ปลายอ)

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีอาชีพเสริมมีรายได้มากขึน
2. มีอาหารบริโภคเพิม่ มากขึน

3. กลุ่มเทคโนโลยีปุ๋ย
3.1 หมู่บ้านเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
(กลุ่มเกษตรกรกองทุน
ข้าว) (รหัส 039)

ต.บ้านเหล่า
อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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สถานที่
ดาเนินงาน
ต.เกษม
อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีประเภทปุ๋ย

3.3 หมู่บ้าน
เทคโนโลยีผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ (กลุม่ สตรี
สหกรณ์บ้านบุกลาง)
(รหัส 065)

ต.บุเปือย
อ.น้ายืน
จ.อุบลราชธานี

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (วว.)

การท้าปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง

3.4 หมู่บ้านแม่ข่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ชวี ภาพ
บ้านคลองศิลา
(รหัส 036)

บ้านคลองศิลา
ต.พ่วงพรมคร
อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรบ้านเสด็จ

3.5 หมู่บ้านปุ๋ย
อินทรีย์ บ้านท่าอู่
(รหัส 060)

บ้านท่าอู่
ต.ขุนทะเล
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

การผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนได้

หมูบ่ ้าน
3.2 หมู่บ้านเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเลียงโคพันธุ์
พืนเมืองและเกษตร
อินทรีย)์ (รหัส 042)

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ แต่การ
ท้างานของกลุม่ ยังไม่ได้เริ่ม
ด้าเนินการและยังไม่มผี ลงาน
- ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขอ้ 2.
เนื่องจากผู้ตอบค้าถามทุกคน
ยังไม่สามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ชุมชนอื่นได้
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพของชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรบ้านบุกลาง

ผลกระทบ
ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มี ผลผลิ ต มี รายได้จากอาชี พ
เดิมเพิ่มขึนจากเดิม
2. มีอาชีพ/รายได้เสริม
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิตและ/หรือมีรายได้
จากอาชีพเดิมเพิม่ ขึนจากเดิม
ก่อนท้าโครงการ
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
3. มีอาหารเพิ่มมากขึน
4. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ/
สัตว์ร้าย
6. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึน
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
ประมาณ 1,000 บาท/เดือน
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ/
สัตว์ร้าย
ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1.มีผลผลิตและ/หรือมีรายได้จาก
อาชีพเดิมเพิม่ ขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ
2. มีอาชีพ/รายได้เสริม
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาดและปลอดภัยจาก
มลพิษ/สัตว์ร้าย
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
หมูบ่ ้าน

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล

ผลกระทบ
ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จาก
อาชีพเดิมเพิ่มขึน
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
3. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
4. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
6. มีการน้าวัชพืชในคูคลองมา
ท้าปุ๋ยอินทรีย์ ท้าให้ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต น้าสะอาดและ
ไหลดีขึน และการใช้มูลสัตว์มา
ท้าปุ๋ยอินทรีย์ ท้าให้ลด
ค่าใช้จ่ายไม่ต้องซือปุ๋ยเคมี
ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีรายได้จากอาชีพเดิม
เพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ ประมาณ 20,000
บาทต่อปี
2. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
3. มีอาหารเพิ่มมากขึน
(จากกลุม่ ท้าขนมทองม้วน)
4. มีพลังงานสะอาดใช้เพิ่มขึน
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน

4. กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
4.1 หมู่บ้านพลังงาน
ทดแทนและเกษตร
ยั่งยืน (รหัส 177)

ต.หนองกระทุ่ม
อ.ก้าแพงแสน
จ.นครปฐม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และสร้างระบบต้นแบบ
ด้านพลังงานทดแทน (บ่อ
ก๊าซชีวภาพ) และเกษตร
ยั่งยืน (ปุ๋ยหมักชุมชน)
2. บ้ารุงรักษาบ่อก๊าซ
ชีวภาพและท้าการเกษตร
ยั่งยืน (ปุ๋ยหมักชุมชนเชิง
การค้า)

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุม่ เกษตรอินทรีย์
ต.หนองกระทุม่

4.2 หมู่บ้านวัฏจักร
พลังงานชีวภาพชุมชน
(รหัส 116)

บ้านดอยชัย
มงคล
ต.สันติสุข
อ.พาน
จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตเชียงราย

การผลิตก๊าซชีวภาพขนาด
เล็กในครัวเรือนการท้า
เกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดสารพิษขนาดเล็กใน
ครัวเรือน และการ
ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้
เพื่อการใช้งานกับก๊าซ
ชีวภาพ

4.3 หมู่บ้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(รหัส 182)

บ้านร้อยรู และ
หมู่บ้านต่างๆ
ต.วังสรรพรส
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมระบบไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้
ในสวนผลไม้

- ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขอ้ 1.
เนื่องจากผู้ตอบค้าถามเกือบ
ครึ่งยังไม่ได้น้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เพราะเพิง่ เริ่มจัดตัง
กลุ่มและยังมีความรู้น้อย
บางกลุ่มได้ท้าบ่อก๊าซชีวภาพ
แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องต้นทุน
การผลิตสูง บางกลุม่ อยู่
ระหว่างการเรียนรู้และยังไม่มี
วัสดุในการผลิตก๊าซ ในขณะที่
บางกลุ่มได้รับการอบรมแล้ว
แต่ยังไม่มีการท้างาน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ชุมชนอื่นได้
ไม่สามารถวัดประสิทธิผลได้
เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ความรู้ ไม่ใช่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุบลราชธานี

การเลียงหนอนไหมด้วย
ใบหม่อนผสมอนุภาคนา
โนซิงค์
ออกไซด์

-

5. กลุ่มเทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
5.1 หมู่บ้านผ้า
ไหมไทยนาโน
(รหัส 170)

หมู่บ้านเจียด
ต.เจียด
อ.เขมราฏ
จ.อุบลราชธานี

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นกั เรียนและผู้สนใจทัว่ ไป

ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึนก่อน
จัดท้าโครงการ
2. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
หมูบ่ ้าน

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล

ผลกระทบ

6. กลุ่มเทคโนโลยีเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา
6.1 หมู่บ้านอิฐบล็อก
ประสานเกาะกลาง
(รหัส 038)

บ้านเกาะกลาง
ต.คลองประสงค์
อ.เมือง
จ.กระบี่

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

การผลิตบล็อกประสาน

6.2 หมู่บ้านเซรามิก
บ้านหาดส้มแป้น
(รหัส 034)

บ้านหาดส้ม
แป้น
ต.หาดส้มแป้น
อ.เมือง
จ.ระนอง

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)

การผลิต
เซรามิกดินขาวระนอง

- ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขอ้ 1.
เนื่องจากผู้ตอบค้าถามทุกคน
ยังไม่ได้น้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เพราะยังหาที่ตัง
โรงงานไม่ได้และขาดวัตถุดิบ
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนอืน่ ได้

ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ ประมาณ ๓๐,๐๐๐
บาท/เดือน
2. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
3. สามารถประกอบธุรกิจเป็น
อาชีพหลักได้
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 1. มีผลผลิต มีรายได้จากอาชีพ
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม เดิมเพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ
โครงการโดยตรง
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ 2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่
นักเรียนบ้านหาดส้มแป้นและ
เยาวชนในสถานพินิจเด็กและ
เยาวชน

7. กลุ่มเทคโนโลยีการบริหารจัดการนา
7.1 หมู่บ้านต้นน้า
ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้า
แม่น้าลาว (รหัส 013)

ต้าบลบ้านโป่ง
และต้าบลแม่
เจดีย์ใหม่
อ้าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัด
เชียงราย

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร
(สสนก.)

การจัดการน้า การ
ด้าเนินการตามแนว
พระราชด้าริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และการน้าระบบ
แผนที่ภูมิศาสตร์ มาใช้ใน
การจัดท้าแนวป้องกันภัย
ธรรมชาติ

7.2 หมู่บ้านน้าแล้ง
(บ้านผาชัน)
(รหัส 006)

ต้าบลส้าโรง
อ้าเภอโพธิ์ไทร
จังหวัด
อุบลราชธานี

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร
(สสนก.)

บริหารจัดการน้าโดย
การใช้เครื่อง GPS
ความรู้เรือ่ งแผนทีแ่ ละ
คอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องโทรมาตร
และการใช้โปรแกรม
quantum

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่
กลุม่ ละอ่อนฮักนา้ ลาว

ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มีผลผลิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ
2. มีอาชีพ/รายได้เสริม เพิ่มขึน
ประมาณ 500 บาท/เดือน
3. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
4. มีน้ากิน-น้าใช้เพิม่ มากขึน
5. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
6. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ
7. มีการป้องกันภัยธรรมชาติ
8. ชุมชนดูแลตนเองได้และมี
ความสุขและเข้าใจกับการ
บริหารจัดการ
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 1. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม 2. ท้างานได้สะดวกและ
โครงการและชุมชน
รวดเร็วกว่าเดิม
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ 3. มีอาหารและน้ากิน-น้าใช้
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เพิ่มมากขึน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
4. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
ให้แก่ชุมชนอืน่ ได้
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
6. มีการป้องกันภัยธรรมชาติ
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง/พืนที่น้า
หลากได้
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
หมูบ่ ้าน
7.3 หมู่บ้านต้นน้า
(บ้านบางทรายนวล)
(รหัส 004)

สถานที่
ดาเนินงาน
ต.คลองชะอุ่น
อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (สสนก.)

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การใช้เครื่อง GPS จาก
สสนก. ในการส้ารวจ
ต้นน้า

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนอืน่ ได้

ผลกระทบ
ท้าให้ชีวติ ความเป็นอยู่ดีขนึ โดย
1. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
ประมาณ 1,000 บาท/เดือน
2. มีผลผลิต/รายได้จากอาชีพ
เดิมเพิ่มขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการประมาณ 3,000 บาท/
เดือน
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม

8. กลุ่มเทคโนโลยีจัดการของเสีย
8.1 โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามันชุมชน
แบบไร้ของเสีย
(รหัส 089)

ต.ห้วยยูง
อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกระบี่

การผลิตอาหารสัตว์จาก
ทางปาล์มน้ามัน และ
เทคโนโลยีการผลิตถ่าน
จากทางปาล์มน้ามัน
การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลแพะ

8.2 หมู่บ้านรักษ์
ธรรมชาติ (ลดภาวะ
โลกร้อน) (รหัส 162)

ต.รัวใหญ่
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี

ม. เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

1.เกษตรอินทรีย์
2. การท้าน้าหมักชีวภาพ
3. การผลิตน้าหมัก
ชีวภาพ
4. การคัดแยกขยะ
(ธนาคารขยะ)
5. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ย
อินทรีย์

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนอืน่ ได้

ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มีผลผิต/มีรายได้จากอาชีพ
เดิมเพิม่ ขึนจากเดิมก่อนท้า
โครงการ ประมาณ 4,000
บาท/เดือน
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
ประมาณ 1,000 บาท/เดือน
3. ท้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเดิม
4. มีอาหารและน้าใช้เพิ่มมากขึน
5. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
6. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
มีการน้าความรู้ไปใช้ในการ
1. ท้างานได้สะดวกและ
ประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
รวดเร็วกว่าเดิม
โครงการโดยตรง
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน
- ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. 3. มีการป้องกันภัยธรรมชาติ
เนื่องจากผู้ตอบค้าถามตอบว่า
ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการที่
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นได้
เพราะระยะเวลาและจ้านวน
ครังในการฝึกอบรมมีน้อย
เกินไป ท้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ)
หมูบ่ ้าน

สถานที่
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิผล

ผลกระทบ

- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1. คือ
มีการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและชุมชน
- บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2. คือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการบางคน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนอืน่ ได้

ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน โดย
1. มีผลผลิตและ/หรือมีรายได้
จากอาชีพเดิมเพิม่ ขึนจากเดิม
ก่อนท้าโครงการ ประมาณ
5,000 - 6,000 บาทต่อปี
2. มีอาชีพ/รายได้เสริมเพิ่มขึน
3. ท้างานได้สะดวกและรวดเร็ว
กว่าเดิม
4. มีพลังงานใช้เพิ่มขึน
5. มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึน
สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษ
และสัตว์ร้าย

9. กลุ่มเทคโนโลยีไม้และผลิตภัณฑ์
9.1 หมู่บ้านทอ ถัก จัก บ้านนาเชือก
สาน (รหัส 173)
ต.บ้านแร่
อ.พังโคน
จ.สกลนคร

มหาวิทยาลัยราช เทคโนโลยีหัตถกรรมและ
มงคลอีสาน
ภูมิปัญญาไทย การทอผ้า
วิทยาเขตสกลนคร และย้อมผ้าด้วยสี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ และเทคโนโลยี
กระบวนการป้องกัน
เชือราส้าหรับผลิตภัณฑ์
จักสาน

ที่มา : แบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ (หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หมู่บ้าน ว. และ ท.)
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ภาคผนวก ซ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาแนกตามภาค
อาเภอและจังหวัด
ยังไม่มี
มีหมู่บ้าน
ภาค
ทั่วประเทศ
หมู่บ้าน ว และ ท
แม่ข่าย ว และ ท
อาเภอ จังหวัด อาเภอ จังหวัด อาเภอ จังหวัด หมู่บ้าน
ภาคกลาง
246
22
230
10
16
12
20
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรปราการ สระบุรี
สุพรรณบุรี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออก
36
4
31
1
5
3
7
จันทบุรี ชลบุรี ตราด
ภาคใต้
151
14
112
1
39
13
48
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ภาคเหนือ
174
17
132
5
42
12
56
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
รวม
928
77
751
17
177
60
215
ที่มา : คู่มือการดาเนินงาน กิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, สานักงานปลัดกระทรวง
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คณะประเมินผล
นางอลิสา
ปิ่นประเสริฐ
นางศุภสิริ
เสนาฤทธิ์
นางวรรณี
จิตสมานกุล
นางสาวอังคณา วรรณวรพร
นายแสดง
วรรณศิริ
นางรุง่ กานต์ ประเสริฐช่วง
นางสาวมนฤดี ทัดเทียมรมย์
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