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การดําเนินงานการดําเนินงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนนุงบประมาณขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนนุงบประมาณ

11)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานการคัดเลือกหมูบานท่ีมีศักยภาพและ

ความพรอม จัดตั้งเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตั้งแตป พ.ศ. 2525 ภายใตชื่อ “หมูบานเทคโนโลยี
เฉลิมพระเกียรต”ิ ซึ่งมีจํานวน 9 แหง ตอมาในป พ.ศ. 2552 จากแนวนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหหมูบานและ
ชุมชนนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการแพรกระจายสูชุมชนมากยิ่งข้ึน
จึงไดนําแนวคิดหมูบานเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ผสมผสานกับการดําเนินงานเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี
(คลินิกเทคโนโลยี) มาพัฒนาเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมูบาน วท.) และสรางกระบวนการพัฒนา
หมูบานดวย วทน. อยางตอเนื่องโดยใหชื่อหมูบานท่ีไดรับการยกระดับการพัฒนาวา “หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.)”

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งานหมูบานแมขาย วท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใน
การขยายกรอบความคิดของการนํา วทน. ไปถายทอดสูชุมชนโดยความรวมมือกับภาคีท้ัง 4 ไดแก ภาคราชการและ
ทองถิ่น (ผูสนับสนุน) ภาควิชาการ (ผูใหเทคโนโลยี เชน หนวยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษา)
ภาคประชาชน (ผูรับเทคโนโลยี) และภาคเอกชน (ผูสนับสนุน) โดยการพัฒนาหมูบานดวย วทน. มีจุดมุงหมายเพ่ือ
สรางหมูบานแมขายท่ีสามารถเปนตนแบบและขยายผลถายทอดองคความรูท่ีไดรับไปยังหมูบานอ่ืน ๆ ดวยวิทยากร
ทองถ่ิน มีเปาหมายในการสรางหมูบานตนแบบเพ่ือนําไปสูการขยายผล “1 อําเภอ 1 หมูบานแมขาย” โดยแบง
ระยะเวลาในการพัฒนาเปน 2 ระยะ ดังนี้

- ระยะท่ี 1 ใชเวลาไมเกิน 3 ป เพ่ือพัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหเปนหมูบานแมขาย วท. โดย
ถายทอดองคความรู (Knowledge) ใหม ๆ ใหสมาชิกมีทักษะ (Skill) ความชํานาญ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตใหเพ่ิมข้ึน (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) การ
บริหารจัดการ (Management) กระบวนการคิดการพัฒนาแบบครบวงจรหวงโซแหงคุณคา (Value chain) ตั้งแตตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ (Value added) การขยายโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ําของชุมชนในชนบท การสรางพฤติกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผานการมีสวน
รวมของคนในหมูบาน/ชุมชน เชน การแสวงหาความรูใหม ๆ การสังเกต การระบุปญหา การทดลอง การจดบันทึก
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบขอมูลและการสรุปผล เพ่ือปรับทัศนคติ (Attitude) ใหเกิด
กระบวนการความคิดอยางวิทยาศาสตร จนสามารถผานการประเมินและไดรับการยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท.

- ระยะท่ี 2 ใชเวลาไมเกิน 2 ป สําหรับหมูบานแมขาย วท. เพ่ือทําหนาท่ีขยายองคความรู
ความเชี่ยวชาญของตนเองท่ีไดรับการพัฒนาในชวงท่ี 1 ไปสูหมูบาน/ชุมชนใหม  ในการสรางความเข็มแข็งใหกับ
หมูบาน/ชุมชนอ่ืนตอไป
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แนวคิดการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. ปรากฏดังรูป

22)) นิยามและความหมายนิยามและความหมาย

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
(1) เพ่ือสงเสริมใหหมูบานหรือชุมชนนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปประยุกตใชประโยชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีชีวิตในแตละชุมชนและ
ทองถ่ิน

(2) เพ่ือสงเสริมใหหมูบานหรือชุมชนเปนตนแบบ/ตัวอยางในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปประยุกตใชประโยชน และมีการขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง

“ เปนหมูบานท่ีนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใช
ประโยชนใหเกิดอาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและอาชีพอ่ืน ๆ ในชุมชนเพื่อ
สรางงาน สรางเงิน สรางคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและ
ย่ังยืน จนสามารถเปนตนแบบสําหรับชุมชนอ่ืน ๆ ”
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44)) เปาหมายเปาหมาย
4.1) สถานภาพ

หมูบานแมขาย วท. กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 878 อําเภอ 878 หมูบานท่ัวประเทศ
(ยกเวน กทม.) ปจจุบัน (ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕9) มีหมูบาน วท. รวม 337 หมูบาน ใน ๒76 อําเภอ
๖๗ จังหวัด แบงตามภูมิภาค ดังนี้

ภาค ทั่วประเทศ ไมมีหมูบาน วท. มีหมูบาน วท. จังหวัดที่ไมมีหมูบาน *อําเภอ จังหวัด อําเภอ จังหวัด อําเภอ จังหวัด หมูบาน

เหนือ 196 ๑๗ ๑๒4 ๒ 72 ๑๕ 98 1. อุทัยธานี
2. เพชรบูรณ

กลาง 173 ๒๒ ๑๙0 ๘ ๓3 ๑๔ 40

3. ชัยนาท
4. นครนายก
5. ปราจีนบุรี
6. ลพบุรี
7. สมุทรสงคราม
8. สระแกว
9. สิงหบุรี

ตะวันออก ๓๖ ๔ ๒๙ ๐ ๗ ๔ ๙
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 322 ๒๐ 219 ๐ 103 ๒๐ 115

ใต ๑๕๑ ๑๔ 90 ๐ 61 ๑๔ 75
รวม 878 ๗๗ 652 ๑๐ 276 ๖๗ 337 9

หมายเหตุ รายละเอียดในภาคผนวก ง : โดยมีหมูบาน วท. ที่ผานการประเมินเปนหมูบานแมขาย วท. จํานวน 119 แหง ดังนี้
ป 2555 จํานวน 52 แหง /ป 2556 จํานวน 40 แหง /ป 2557 จํานวน 6 แหง /ป 2558 จํานวน 21 แหง /

4.2) เปาหมายการสนับสนุนหมูบานฯ
(1) หมูบานตอเนื่อง/ป2557-2559
(2) หมูบาน วท.ใหม (ในจังหวัด/อําเภอท่ีไมมี วท.)ไมนอยกวา 20 หมูบาน

55)) โครงสรางการบริหารโครงสรางการบริหาร
งานหมูบานแมขาย วท. มีการบริหารจัดการภายใตคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหมูบาน

แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของ วท. นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการ มีเจาหนาท่ีสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทําหนาท่ีเปนฝาย
เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

1. ทบทวน จัดทําหลักเกณฑ และแนวทางการพัฒนาหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2. พิจารณา คัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญของโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีสมควรไดรับการสนับสนุน

3. กํากับ ดูแล ติดตาม รวมถึงใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ การดําเนินงานหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือเสนอชื่อบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานหมูบานแม
ขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความจําเปนและเหมาะสม
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5. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
66)) ข้ันตอนการพัฒนาหมูบานแมขาย วทข้ันตอนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท..

กระบวนการพัฒนาหมูบานภายใตกรอบการดําเนินงานของโครงการหมูบานแมขาย วท .
ประกอบดวย 3 ข้ันตอนหลัก ๆ คือ

ข้ันตอนท่ี 1 การคัดเลือกหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะเขารวมโครงการ
และผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ  ในพ้ืนท่ีของอําเภอท่ียังไมมีโครงการหมูบาน วท. อยู หรือในพ้ืนท่ีเดิม
แตมีเทคโนโลยีท่ีมีแตกตางจากหมูบาน วท. เดิม เพ่ือพัฒนาเปนหมูบาน วท. (ใหม)

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหมูบาน วท.(ตอเนื่อง) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมูบาน วท.
ในทุกดาน ภายใตระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหสามารถเปนตนแบบและยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. (แมขายขยายลูก)

ข้ันตอนท่ี 3 การขยายผลหมูบาน วท. โดยหมูบานแมขาย วท. เพ่ือขยายผลไปยังหมูบาน/ชุมชน
อ่ืนๆ(สรางลูกขาย) ภายใตความเชี่ยวชาญท่ีไดรับและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

77)) บทบาทหนาที่ของผูรวมโครงการบทบาทหนาที่ของผูรวมโครงการ
(1) ผูสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีหนาท่ี
 จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
 จัดทําแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลงานท่ีตองนําสงรัฐบาล
 บริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
 ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ
 ประเมินผลและรายงานผลตอผูบริหารและรัฐบาล
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(2) ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ มีหนาท่ี
 มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด ฯ
 มีความพรอมในการดําเนินงานรวมกับหมูบาน/ชุมชน
 ดําเนินการตามแนวคิดการพัฒนาและแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 รายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส/รายป และจัดสงผลงานตามตัวชี้วัด เชน ขอมูล

ผูรับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ
 ใหความรวมมือในการรับตรวจประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงบประมาณ สํานัก

ผูตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (คตป.) คณะท่ีปรึกษาท่ีวาจางเพ่ือประเมินผลประจําป เปนตน

 ผลักดันแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน. เขาสูแผนการพัฒนาหมูบานและสูทองถ่ิน อําเภอ
จังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน

(3) ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี หมูบานและชุมชน มีหนาท่ี
 แสดงเจตจํานงเขารวมโครงการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. โครงการไมนอยกวา 50 คน
 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 เรียนรูและพรอมท่ีจะปรับกระบวนทัศน เพ่ือนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชุมชน

และผสมผสานการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
 รวมสรางจิตอาสา มีพรอมท่ีจะเปนวิทยากรทองถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยังหมูบานและชุมชนอ่ืนๆ

(4) ผูใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน หนวยงานทองถ่ิน โรงเรียน วัด ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล เปนตน

 สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีท่ี วท. ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด
 สนับสนุนสถานท่ี อาคาร โรงเรือน ในการจัดกิจกรรม การถายทอดเทคโนโลยี ศูนยเรียนรู

หรือศูนยสาธิต

88)) การติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วทการติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วท..
88..11 การประเมินสถานะการประเมินสถานะระดับการพัฒนาระดับการพัฒนาหมูบาน วทหมูบาน วท..

ในการยกระดับหมูบาน วท. เปนหมูบานแมขาย วท. กําหนดใหผานการประเมินผล
การดําเนินงานและการประเมินสถานะหมูบานในแตละปงบประมาณซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอเนื่องและบงบอกสถานะของหมูบาน โดยการประเมินท้ัง 2 สวนจะเปนเครื่อง
บงชี้กระบวนการพัฒนาของแตละหมูบานวาอยูในสถานะอยูรอด เขมแข็งเติบโต หรือยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือใหการคัดเลือก
และยกระดับจากหมูบาน วท. ไปสูหมูบานแมขาย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก จึงไดมีการวางกรอบ
แนวทางของการประเมินและคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. โดยไดกําหนดระดับของการพัฒนาหมูบาน องคประกอบ
ของการพิจารณา และแบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้

5

(2) ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ มีหนาท่ี
 มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด ฯ
 มีความพรอมในการดําเนินงานรวมกับหมูบาน/ชุมชน
 ดําเนินการตามแนวคิดการพัฒนาและแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 รายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส/รายป และจัดสงผลงานตามตัวชี้วัด เชน ขอมูล

ผูรับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ
 ใหความรวมมือในการรับตรวจประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงบประมาณ สํานัก

ผูตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (คตป.) คณะท่ีปรึกษาท่ีวาจางเพ่ือประเมินผลประจําป เปนตน

 ผลักดันแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน. เขาสูแผนการพัฒนาหมูบานและสูทองถ่ิน อําเภอ
จังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน

(3) ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี หมูบานและชุมชน มีหนาท่ี
 แสดงเจตจํานงเขารวมโครงการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. โครงการไมนอยกวา 50 คน
 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 เรียนรูและพรอมท่ีจะปรับกระบวนทัศน เพ่ือนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชุมชน

และผสมผสานการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
 รวมสรางจิตอาสา มีพรอมท่ีจะเปนวิทยากรทองถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยังหมูบานและชุมชนอ่ืนๆ

(4) ผูใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน หนวยงานทองถ่ิน โรงเรียน วัด ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล เปนตน

 สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีท่ี วท. ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด
 สนับสนุนสถานท่ี อาคาร โรงเรือน ในการจัดกิจกรรม การถายทอดเทคโนโลยี ศูนยเรียนรู

หรือศูนยสาธิต

88)) การติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วทการติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วท..
88..11 การประเมินสถานะการประเมินสถานะระดับการพัฒนาระดับการพัฒนาหมูบาน วทหมูบาน วท..

ในการยกระดับหมูบาน วท. เปนหมูบานแมขาย วท. กําหนดใหผานการประเมินผล
การดําเนินงานและการประเมินสถานะหมูบานในแตละปงบประมาณซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอเนื่องและบงบอกสถานะของหมูบาน โดยการประเมินท้ัง 2 สวนจะเปนเครื่อง
บงชี้กระบวนการพัฒนาของแตละหมูบานวาอยูในสถานะอยูรอด เขมแข็งเติบโต หรือยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือใหการคัดเลือก
และยกระดับจากหมูบาน วท. ไปสูหมูบานแมขาย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก จึงไดมีการวางกรอบ
แนวทางของการประเมินและคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. โดยไดกําหนดระดับของการพัฒนาหมูบาน องคประกอบ
ของการพิจารณา และแบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
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(2) ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ มีหนาท่ี
 มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด ฯ
 มีความพรอมในการดําเนินงานรวมกับหมูบาน/ชุมชน
 ดําเนินการตามแนวคิดการพัฒนาและแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 รายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส/รายป และจัดสงผลงานตามตัวชี้วัด เชน ขอมูล

ผูรับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ
 ใหความรวมมือในการรับตรวจประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงบประมาณ สํานัก

ผูตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจํากระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (คตป.) คณะท่ีปรึกษาท่ีวาจางเพ่ือประเมินผลประจําป เปนตน

 ผลักดันแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน. เขาสูแผนการพัฒนาหมูบานและสูทองถ่ิน อําเภอ
จังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน

(3) ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี หมูบานและชุมชน มีหนาท่ี
 แสดงเจตจํานงเขารวมโครงการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. โครงการไมนอยกวา 50 คน
 ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.
 เรียนรูและพรอมท่ีจะปรับกระบวนทัศน เพ่ือนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชุมชน

และผสมผสานการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
 รวมสรางจิตอาสา มีพรอมท่ีจะเปนวิทยากรทองถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยังหมูบานและชุมชนอ่ืนๆ

(4) ผูใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ เชน หนวยงานทองถ่ิน โรงเรียน วัด ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล เปนตน

 สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีท่ี วท. ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด
 สนับสนุนสถานท่ี อาคาร โรงเรือน ในการจัดกิจกรรม การถายทอดเทคโนโลยี ศูนยเรียนรู

หรือศูนยสาธิต

88)) การติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วทการติดตามและประเมินผลหมูบานแมขาย วท..
88..11 การประเมินสถานะการประเมินสถานะระดับการพัฒนาระดับการพัฒนาหมูบาน วทหมูบาน วท..

ในการยกระดับหมูบาน วท. เปนหมูบานแมขาย วท. กําหนดใหผานการประเมินผล
การดําเนินงานและการประเมินสถานะหมูบานในแตละปงบประมาณซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอเนื่องและบงบอกสถานะของหมูบาน โดยการประเมินท้ัง 2 สวนจะเปนเครื่อง
บงชี้กระบวนการพัฒนาของแตละหมูบานวาอยูในสถานะอยูรอด เขมแข็งเติบโต หรือยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือใหการคัดเลือก
และยกระดับจากหมูบาน วท. ไปสูหมูบานแมขาย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก จึงไดมีการวางกรอบ
แนวทางของการประเมินและคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. โดยไดกําหนดระดับของการพัฒนาหมูบาน องคประกอบ
ของการพิจารณา และแบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้



6

๘.๑.1) ระดับของการพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหการพัฒนาหมูบานตามกรอบการพัฒนา(๓ ป)
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คณะทํางานคัดเลือกฯ จึงไดแบงระดับการพัฒนาหมูบานเพ่ือใชใน
การบงบอกสถานะหมูบานเปน ๓ ระดับ ไดแก

(1) ระดับอยูรอด หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับของการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวัน คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 30

(2) ระดับเขมแข็ง-เติบโต หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และมีการบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกแตยังไมสามารถ
ขยายผลไปยังหมูบาน/ชุมชน อ่ืน ๆ ได คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 60

(3) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และสามารถเปนตนแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมูบานอ่ืนๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80

๘.1.๒) แบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน เพ่ือใชในการวัดระดับการพัฒนาของ
หมูบาน วท. มีการกําหนดใหใชแบบประเมิน ๕ ดาน จํานวน 22 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน ดังนี้

(1) ดานความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักท่ีกําหนด 20 คะแนน
(2) ดานความพรอมของหมูบานในการเปนตนแบบ 20 คะแนน
(3) ดานการมีสวนรวมและการจัดสรรผลประโยชน 20 คะแนน

ของคนในชุมชนจากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
(4) ดานการการบูรณาของหมูบานกับหนวยงานตางๆ 20 คะแนน

ท้ังภายในและภายนอก
(5) ดานความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย 20 คะแนน

รายละเอียดแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ค
8.1.3) ขอกําหนดการประเมิน

(1) การประเมิน โดยจะเริ่มทําการประเมินในไตรมาสสุดทาย หรือหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานของ
ทุกปงบประมาณ โดยประเมินผลการดําเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็ปไซต
http://www.clinictech.most.go.th

(2) การประเมินโดยคณะทํางานของหมูบานแมขาย วท. และคณะท่ีปรึกษา ท่ีเปน
หนวยงานภาคีท่ี ๓ ซึ่งจะดําเนินการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ

 ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม
 ประเมินสถานะหมูบาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมูบาน 3 ป

๘.1.๔) องคประกอบของการพิจารณาคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. (แมขายตนแบบหรือแม
ขายขยายลูก)

(1) ผลการดําเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานท่ีผานมาตามระยะเวลาของการพัฒนา
(3 ป)

(2) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขาย วท.
(3) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะท่ีปรึกษาภาคีท่ี 3
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๘.๑.1) ระดับของการพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหการพัฒนาหมูบานตามกรอบการพัฒนา(๓ ป)
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คณะทํางานคัดเลือกฯ จึงไดแบงระดับการพัฒนาหมูบานเพ่ือใชใน
การบงบอกสถานะหมูบานเปน ๓ ระดับ ไดแก

(1) ระดับอยูรอด หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับของการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวัน คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 30

(2) ระดับเขมแข็ง-เติบโต หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และมีการบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกแตยังไมสามารถ
ขยายผลไปยังหมูบาน/ชุมชน อ่ืน ๆ ได คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 60

(3) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และสามารถเปนตนแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมูบานอ่ืนๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80

๘.1.๒) แบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน เพ่ือใชในการวัดระดับการพัฒนาของ
หมูบาน วท. มีการกําหนดใหใชแบบประเมิน ๕ ดาน จํานวน 22 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน ดังนี้

(1) ดานความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักท่ีกําหนด 20 คะแนน
(2) ดานความพรอมของหมูบานในการเปนตนแบบ 20 คะแนน
(3) ดานการมีสวนรวมและการจัดสรรผลประโยชน 20 คะแนน

ของคนในชุมชนจากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
(4) ดานการการบูรณาของหมูบานกับหนวยงานตางๆ 20 คะแนน

ท้ังภายในและภายนอก
(5) ดานความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย 20 คะแนน

รายละเอียดแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ค
8.1.3) ขอกําหนดการประเมิน

(1) การประเมิน โดยจะเริ่มทําการประเมินในไตรมาสสุดทาย หรือหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานของ
ทุกปงบประมาณ โดยประเมินผลการดําเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็ปไซต
http://www.clinictech.most.go.th

(2) การประเมินโดยคณะทํางานของหมูบานแมขาย วท. และคณะท่ีปรึกษา ท่ีเปน
หนวยงานภาคีท่ี ๓ ซึ่งจะดําเนินการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ

 ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม
 ประเมินสถานะหมูบาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมูบาน 3 ป

๘.1.๔) องคประกอบของการพิจารณาคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. (แมขายตนแบบหรือแม
ขายขยายลูก)

(1) ผลการดําเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานท่ีผานมาตามระยะเวลาของการพัฒนา
(3 ป)

(2) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขาย วท.
(3) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะท่ีปรึกษาภาคีท่ี 3
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๘.๑.1) ระดับของการพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหการพัฒนาหมูบานตามกรอบการพัฒนา(๓ ป)
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คณะทํางานคัดเลือกฯ จึงไดแบงระดับการพัฒนาหมูบานเพ่ือใชใน
การบงบอกสถานะหมูบานเปน ๓ ระดับ ไดแก

(1) ระดับอยูรอด หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับของการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวัน คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 30

(2) ระดับเขมแข็ง-เติบโต หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และมีการบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกแตยังไมสามารถ
ขยายผลไปยังหมูบาน/ชุมชน อ่ืน ๆ ได คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 60

(3) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได
และสามารถเปนตนแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมูบานอ่ืนๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80

๘.1.๒) แบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน เพ่ือใชในการวัดระดับการพัฒนาของ
หมูบาน วท. มีการกําหนดใหใชแบบประเมิน ๕ ดาน จํานวน 22 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน ดังนี้

(1) ดานความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักท่ีกําหนด 20 คะแนน
(2) ดานความพรอมของหมูบานในการเปนตนแบบ 20 คะแนน
(3) ดานการมีสวนรวมและการจัดสรรผลประโยชน 20 คะแนน

ของคนในชุมชนจากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
(4) ดานการการบูรณาของหมูบานกับหนวยงานตางๆ 20 คะแนน

ท้ังภายในและภายนอก
(5) ดานความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย 20 คะแนน

รายละเอียดแบบประเมินฯ ตามภาคผนวก ค
8.1.3) ขอกําหนดการประเมิน

(1) การประเมิน โดยจะเริ่มทําการประเมินในไตรมาสสุดทาย หรือหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานของ
ทุกปงบประมาณ โดยประเมินผลการดําเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็ปไซต
http://www.clinictech.most.go.th

(2) การประเมินโดยคณะทํางานของหมูบานแมขาย วท. และคณะท่ีปรึกษา ท่ีเปน
หนวยงานภาคีท่ี ๓ ซึ่งจะดําเนินการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ

 ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม
 ประเมินสถานะหมูบาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมูบาน 3 ป

๘.1.๔) องคประกอบของการพิจารณาคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. (แมขายตนแบบหรือแม
ขายขยายลูก)

(1) ผลการดําเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานท่ีผานมาตามระยะเวลาของการพัฒนา
(3 ป)

(2) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขาย วท.
(3) คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะท่ีปรึกษาภาคีท่ี 3
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8.2 การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานหมูบาน วท.
หนวยงาน/สถาบันการศึกษาผูรับการสนับสนุนงบประมาณ จะตองติดตามและประเมิน

ผูรับบริการตามแบบฟอรมท่ีผูใหการสนับสนุนกําหนด ท้ังกอนใหบริการและหลังใหบริการเพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลความคุมคาทางเศรษฐกิจ และการนําไปใชประโยชนของโครงการ รายละเอียดภาคผนวก ข

99)) หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหมูบาน วท.

ประเภทหมูบาน เปาหมาย กรอบ
วงเงินสนับสนนุ

เง่ือนไขการสนับสนนุ
ตองผานเกณฑทุกขอ ดังนี้

แบบฟอรมที่ใช

1. หมูบาน วท.
(ตอเนื่อง) : เพ่ือ
ผลักดันไปสูการ
เปนหมูบานแม
ขาย วท.

 หมูบานท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
มาแลว 1 หรือ 2 ป
นับต้ังแตป 2558 -
ปจจุบัน และตองการ
พัฒนาเปนปท่ี 2 หรือปท่ี
3 เพ่ือกาวไปสูการเปนแม
ขาย วท.

ไม เ กิ น หมู บ าน ล ะ
250,000 บาท

1) มีผลสัมฤทธ์ิของงาน/พรอมจัดสงผลงานของป
ท่ีไดรับการสนับสนุนฯ ครบถวนตามขอกําหนด
2) มีคะแนนประเมินสถานะหมูบานตามระดบั
การพฒันาในปทีผ่านมา
(ปที่ 1 :ไมต่ํากวา 30 และปที่ 2 ไมต่ํากวา
60)
3) มีผลคะแนนขอเสนอโครงการฯ ของ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการฯ ไมนอย
กวารอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการใน
ภาคผนวก ก-1
(โดยเน้ือหาเปนไป
ตามแนวทางท่ีเคย
เสนอไวแลวในปท่ี
๑ หรือปท่ี ๒)

2. หมูบาน วท.
(แมขาย) :
หมูบานแมขาย วท.
ท่ีตองการขยายลูก
ขาย

 หมูบาน วท. ท่ีผาน
การประเมินไดคะแนน
ไมนอยกวา 80 และ
ไดรับการยกระดับเปน
หมูบานแมขาย วท. (ไม
เกิน 2 ป) ท่ีตองการ
ขยายลูกขาย

ไมเกินหมูบานละ
360,000 บาท เปน
คาใชจายสําหรับการ
ขยายผลไปยังชุมชน/
หมูบานอื่นๆ 3
ชุมชน/หมูบาน เปน
เงิน 300,000 บาท
และคาบริหารจัดการ
และพัฒนาตนเอง
(20%) เปนเงิน
60,000 บาท

1) มีผลการประเมินสถานะการพัฒนาหมูบาน ใน
ระดับยั่งยืน เฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 80
2) มีผลสัมฤทธ์ิของงานของปท่ีไดรับการสนับสนุน
ฯ ครบถวนตามขอกําหนด
3) มีการระบุหมูบานหรือชุมชนใกลเคียงท่ีจะไป
ขยายผลหรือถายทอดองคความรูดวยวิทยากรใน
ชุมชน ไมนอยกวา 3 ชุมชน/หมูบาน และมีผูรับ
การถายทอดเทคโนโลยีแตละชุมชนไมนอยกวา
50 คน (หลัก) โดยชุมชน/หมูบาน ท่ีขยายผลอยู
ตางอําเภอ และเปนอําเภอท่ียังไมมีหมูบาน วท.
(ท้ังน้ีสามารถซํ้าอําเภอแมขาย วท. ได 1 แหง)
4) คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอเสนอโครงการและงบประมาณ เม่ือผานเกณฑ
ขอ 1) - 2) และมีคะแนนเฉล่ีย ไมนอยกวา
รอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการใน
ภาคผนวก ก-1
 แบบสํารวจ
ความพรอมและ
ความตองการของ
หมูบานลูกขาย
ภาคผนวก ก-3

3. หมูบาน วท.
(ใหม) : เพ่ือ
พัฒนาหมูบาน/
ชุมชนท่ีมี
ศักยภาพและ
พรอมเขาสู
กระบวนการ
พัฒนาดวย วทน.
และดําเนินการ ป
2560 เปนปแรก

 หมูบานท่ีอยูใน
อําเภอท่ีไมมีหมูบาน
วท. หรือเปนหมูบานท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีแตกตาง
จากเทคโนโลยีเดิมท่ีเคย
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ไมเกินหมูบานละ
300,000 บาท

1) อยูในพ้ืนท่ีของจังหวัด/อําเภอ ท่ียังไมมีหมูบาน
วท. เปนลําดับแรก ตามภาคผนวก ง-1
2) มีการกําหนดลูกขาย วท. ไวลวงหนา ท่ีคาดวา
จะสามารถดําเนินการไดอยางนอย 3 ลูกขาย
3) เปนหมูบาน/ชุมชน ท่ีเคยไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากเครือขายคลินิกเทคโนโลยีหรือเปน
หมูบาน  ลูกขายฯ (แสดงหลักฐาน)
4) ผานเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ
ในภาคผนวก ก-1
 แบบแสดง
เจตจํานง เขารวม
เปนหมูบานแมขาย
วท. ในภาคผนวก
ก-2
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8.2 การติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินงานหมูบาน วท.
หนวยงาน/สถาบันการศึกษาผูรับการสนับสนุนงบประมาณ จะตองติดตามและประเมิน

ผูรับบริการตามแบบฟอรมท่ีผูใหการสนับสนุนกําหนด ท้ังกอนใหบริการและหลังใหบริการเพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลความคุมคาทางเศรษฐกิจ และการนําไปใชประโยชนของโครงการ รายละเอียดภาคผนวก ข

99)) หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหมูบาน วท.

ประเภทหมูบาน เปาหมาย กรอบ
วงเงินสนับสนนุ

เง่ือนไขการสนับสนนุ
ตองผานเกณฑทุกขอ ดังนี้

แบบฟอรมที่ใช

1. หมูบาน วท.
(ตอเนื่อง) : เพ่ือ
ผลักดันไปสูการ
เปนหมูบานแม
ขาย วท.

 หมูบานท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
มาแลว 1 หรือ 2 ป
นับต้ังแตป 2558 -
ปจจุบัน และตองการ
พัฒนาเปนปท่ี 2 หรือปท่ี
3 เพ่ือกาวไปสูการเปนแม
ขาย วท.

ไม เ กิ น หมู บ าน ล ะ
250,000 บาท

1) มีผลสัมฤทธ์ิของงาน/พรอมจัดสงผลงานของป
ท่ีไดรับการสนับสนุนฯ ครบถวนตามขอกําหนด
2) มีคะแนนประเมินสถานะหมูบานตามระดบั
การพฒันาในปทีผ่านมา
(ปที่ 1 :ไมต่ํากวา 30 และปที่ 2 ไมต่ํากวา
60)
3) มีผลคะแนนขอเสนอโครงการฯ ของ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการฯ ไมนอย
กวารอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการใน
ภาคผนวก ก-1
(โดยเน้ือหาเปนไป
ตามแนวทางท่ีเคย
เสนอไวแลวในปท่ี
๑ หรือปท่ี ๒)

2. หมูบาน วท.
(แมขาย) :
หมูบานแมขาย วท.
ท่ีตองการขยายลูก
ขาย

 หมูบาน วท. ท่ีผาน
การประเมินไดคะแนน
ไมนอยกวา 80 และ
ไดรับการยกระดับเปน
หมูบานแมขาย วท. (ไม
เกิน 2 ป) ท่ีตองการ
ขยายลูกขาย

ไมเกินหมูบานละ
360,000 บาท เปน
คาใชจายสําหรับการ
ขยายผลไปยังชุมชน/
หมูบานอื่นๆ 3
ชุมชน/หมูบาน เปน
เงิน 300,000 บาท
และคาบริหารจัดการ
และพัฒนาตนเอง
(20%) เปนเงิน
60,000 บาท

1) มีผลการประเมินสถานะการพัฒนาหมูบาน ใน
ระดับยั่งยืน เฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ 80
2) มีผลสัมฤทธ์ิของงานของปท่ีไดรับการสนับสนุน
ฯ ครบถวนตามขอกําหนด
3) มีการระบุหมูบานหรือชุมชนใกลเคียงท่ีจะไป
ขยายผลหรือถายทอดองคความรูดวยวิทยากรใน
ชุมชน ไมนอยกวา 3 ชุมชน/หมูบาน และมีผูรับ
การถายทอดเทคโนโลยีแตละชุมชนไมนอยกวา
50 คน (หลัก) โดยชุมชน/หมูบาน ท่ีขยายผลอยู
ตางอําเภอ และเปนอําเภอท่ียังไมมีหมูบาน วท.
(ท้ังน้ีสามารถซํ้าอําเภอแมขาย วท. ได 1 แหง)
4) คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอเสนอโครงการและงบประมาณ เม่ือผานเกณฑ
ขอ 1) - 2) และมีคะแนนเฉล่ีย ไมนอยกวา
รอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการใน
ภาคผนวก ก-1
 แบบสํารวจ
ความพรอมและ
ความตองการของ
หมูบานลูกขาย
ภาคผนวก ก-3

3. หมูบาน วท.
(ใหม) : เพ่ือ
พัฒนาหมูบาน/
ชุมชนท่ีมี
ศักยภาพและ
พรอมเขาสู
กระบวนการ
พัฒนาดวย วทน.
และดําเนินการ ป
2560 เปนปแรก

 หมูบานท่ีอยูใน
อําเภอท่ีไมมีหมูบาน
วท. หรือเปนหมูบานท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีแตกตาง
จากเทคโนโลยีเดิมท่ีเคย
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ไมเกินหมูบานละ
300,000 บาท

1) อยูในพ้ืนท่ีของจังหวัด/อําเภอ ท่ียังไมมีหมูบาน
วท. เปนลําดับแรก ตามภาคผนวก ง-1
2) มีการกําหนดลูกขาย วท. ไวลวงหนา ท่ีคาดวา
จะสามารถดําเนินการไดอยางนอย 3 ลูกขาย
3) เปนหมูบาน/ชุมชน ท่ีเคยไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากเครือขายคลินิกเทคโนโลยีหรือเปน
หมูบาน  ลูกขายฯ (แสดงหลักฐาน)
4) ผานเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 70

 แบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ
ในภาคผนวก ก-1
 แบบแสดง
เจตจํานง เขารวม
เปนหมูบานแมขาย
วท. ในภาคผนวก
ก-2
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1100)) คุณสมบัติของผูเสนอโครงการคุณสมบัติของผูเสนอโครงการ
 ผูเสนอโครงการหมูบาน วท.ใหม อยูในหนวยงานในสังกัด วท. หรือ สถาบันการศึกษาท่ีเปน

เครือขายคลินิกเทคโนโลยี
 ผู เสนอโครงการได รั บการสนับสนุ นงบประมาณเพ่ือดํ าเนิ นโครงการหมู บ าน วท.

ในป 2558 - 2559 เพ่ือดําเนินโครงการตอเนื่อง (ป 2 หรือ 3) และหมูบานแมขาย วท. (แมขาย วท.
ป 2558 - 2559) และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายลูก ไมเกิน 2 ป

 ไมเปนผูอยูในขายท้ิงงาน หรือ ไมรับงานซ้ําซอนมากกวา 2 งาน (งานหมูบานแมขาย วท.
และ คลินิกเทคโนโลยี)

1111)) การรับและเสนอขอเสนอโครงการการรับและเสนอขอเสนอโครงการ
 จัดทําขอเสนอโครงการ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในแตละประเภท หมูบาน วท. (ตอเนื่อง),

หมูบาน วท. (แมขาย) และ หมูบาน วท. (ใหม) พรอมไฟลเอกสาร โดยสามารถสงขอเสนอโครงการไดตั้งแตวันท่ี
1 กันยายน 2559 เปนตนไป และปดรับขอเสนอโครงการ ในวันจันทรท่ี 17 ตุลาคม 2559

 จัดสงขอเสนอโครงการ โดยมีหนังสือ เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงนามโดย
ผูบริหารหนวยงาน พรอมจัดทําสําเนา 4 ชุด (รวมตนฉบับ) จัดสงทางไปรษณียหรือจัดสงดวยตนเอง โดยจาหนาซอง ดังนี้

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.)
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ผูประสานงาน : คุณกัญญา คุณปุณยชา คุณปวีณา คุณศจี
โทร. 02-333-3927 ,02-333-3951
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ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ผูประสานงาน : คุณกัญญา คุณปุณยชา คุณปวีณา คุณศจี
โทร. 02-333-3927 ,02-333-3951
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1100)) คุณสมบัติของผูเสนอโครงการคุณสมบัติของผูเสนอโครงการ
 ผูเสนอโครงการหมูบาน วท.ใหม อยูในหนวยงานในสังกัด วท. หรือ สถาบันการศึกษาท่ีเปน

เครือขายคลินิกเทคโนโลยี
 ผู เสนอโครงการได รั บการสนับสนุ นงบประมาณเพ่ือดํ าเนิ นโครงการหมู บ าน วท.

ในป 2558 - 2559 เพ่ือดําเนินโครงการตอเนื่อง (ป 2 หรือ 3) และหมูบานแมขาย วท. (แมขาย วท.
ป 2558 - 2559) และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายลูก ไมเกิน 2 ป

 ไมเปนผูอยูในขายท้ิงงาน หรือ ไมรับงานซ้ําซอนมากกวา 2 งาน (งานหมูบานแมขาย วท.
และ คลินิกเทคโนโลยี)

1111)) การรับและเสนอขอเสนอโครงการการรับและเสนอขอเสนอโครงการ
 จัดทําขอเสนอโครงการ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในแตละประเภท หมูบาน วท. (ตอเนื่อง),

หมูบาน วท. (แมขาย) และ หมูบาน วท. (ใหม) พรอมไฟลเอกสาร โดยสามารถสงขอเสนอโครงการไดตั้งแตวันท่ี
1 กันยายน 2559 เปนตนไป และปดรับขอเสนอโครงการ ในวันจันทรท่ี 17 ตุลาคม 2559

 จัดสงขอเสนอโครงการ โดยมีหนังสือ เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงนามโดย
ผูบริหารหนวยงาน พรอมจัดทําสําเนา 4 ชุด (รวมตนฉบับ) จัดสงทางไปรษณียหรือจัดสงดวยตนเอง โดยจาหนาซอง ดังนี้

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.)
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ผูประสานงาน : คุณกัญญา คุณปุณยชา คุณปวีณา คุณศจี
โทร. 02-333-3927 ,02-333-3951
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หมูบาน วท.ใหม : ไมเกิน 20 วันหลังรับผลการคัดกรอง

หมูบาน วท.ตอเน่ือง/แมขาย วท. : ไมเกิน 30 วันหลัง
รับผลการคดักรอง

ไมเกิน 20 วันหลังปดรับ
ขอเสนอโครงการ

1 ก.ย. – 17 ต.ค. 59

ภายใน 30 ต.ค. 59

1122)) ข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ

ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินงบประมาณในการสนับสนุน
งานหมูบานแมขาย วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศและรับขอเสนอโครงการ
หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก และหมูบาน วท.(ใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตรวจสอบขอมูลและเอกสารตามหลักเกณฑในการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือคัดกรองโครงการเบื้องตน

คณะกรรมการ
พิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ

ผาน

ผานเกณฑคัดกรอง

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเรื่องให
สวนงานคลังของ สป.

เพ่ือ ดําเนินการเบิกจาย

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

หนวยงาน
แจงผลการ
พิจารณา

ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

ขอเบิกเงินฯ

ภายใน 15 วัน ภายใน 15 วันภายใน 10วัน ภายใน 5 วัน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังฯ นําเช็คโอนเงิน
เขาบัญชี หรือแจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับดวย

ตนเอง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

ขั้นตอน
ของหนวย

เบิกจาย
และหนวย

ท่ีรับโอน

โครงการ หมูบาน  วท.ใหม

โครงการหมูบาน ตอเน่ือง (หมูบานปที่ 2 และ 3 หมูบานแมขาย)
ไมผาน

แจงผลการ
พิจารณา

ประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน ประมาณ 10 วัน
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หมูบาน วท.ใหม : ไมเกิน 20 วันหลังรับผลการคัดกรอง

หมูบาน วท.ตอเน่ือง/แมขาย วท. : ไมเกิน 30 วันหลัง
รับผลการคดักรอง

ไมเกิน 20 วันหลังปดรับ
ขอเสนอโครงการ

1 ก.ย. – 17 ต.ค. 59

ภายใน 30 ต.ค. 59

1122)) ข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ

ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินงบประมาณในการสนับสนุน
งานหมูบานแมขาย วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศและรับขอเสนอโครงการ
หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก และหมูบาน วท.(ใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตรวจสอบขอมูลและเอกสารตามหลักเกณฑในการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือคัดกรองโครงการเบื้องตน

คณะกรรมการ
พิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ

ผาน

ผานเกณฑคัดกรอง

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเรื่องให
สวนงานคลังของ สป.

เพ่ือ ดําเนินการเบิกจาย

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

หนวยงาน
แจงผลการ
พิจารณา

ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

ขอเบิกเงินฯ

ภายใน 15 วัน ภายใน 15 วันภายใน 10วัน ภายใน 5 วัน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังฯ นําเช็คโอนเงิน
เขาบัญชี หรือแจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับดวย

ตนเอง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

ขั้นตอน
ของหนวย

เบิกจาย
และหนวย

ท่ีรับโอน

โครงการ หมูบาน  วท.ใหม

โครงการหมูบาน ตอเน่ือง (หมูบานปที่ 2 และ 3 หมูบานแมขาย)
ไมผาน

แจงผลการ
พิจารณา

ประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน ประมาณ 10 วัน
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หมูบาน วท.ใหม : ไมเกิน 20 วันหลังรับผลการคัดกรอง

หมูบาน วท.ตอเน่ือง/แมขาย วท. : ไมเกิน 30 วันหลัง
รับผลการคดักรอง

ไมเกิน 20 วันหลังปดรับ
ขอเสนอโครงการ

1 ก.ย. – 17 ต.ค. 59

ภายใน 30 ต.ค. 59

1122)) ข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ

ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินงบประมาณในการสนับสนุน
งานหมูบานแมขาย วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศและรับขอเสนอโครงการ
หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก และหมูบาน วท.(ใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตรวจสอบขอมูลและเอกสารตามหลักเกณฑในการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือคัดกรองโครงการเบื้องตน

คณะกรรมการ
พิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ

ผาน

ผานเกณฑคัดกรอง

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเรื่องให
สวนงานคลังของ สป.

เพ่ือ ดําเนินการเบิกจาย

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

หนวยงาน
แจงผลการ
พิจารณา

ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

ขอเบิกเงินฯ

ภายใน 15 วัน ภายใน 15 วันภายใน 10วัน ภายใน 5 วัน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังฯ นําเช็คโอนเงิน
เขาบัญชี หรือแจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับดวย

ตนเอง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

ขั้นตอน
ของหนวย

เบิกจาย
และหนวย

ท่ีรับโอน

โครงการ หมูบาน  วท.ใหม

โครงการหมูบาน ตอเน่ือง (หมูบานปที่ 2 และ 3 หมูบานแมขาย)
ไมผาน

แจงผลการ
พิจารณา

ประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน ประมาณ 10 วัน
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1133)) ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

เง่ือนไขเพิ่มเติม เนื่องจากพัฒนาหมูบาน วท. เพ่ือยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. ตองทุมเท
ทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินงานท้ัง งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี องคความรู  ซึ่งกิจกรรมนี้จะประสบ
ความสําเร็จไดยากยิ่งหากท้ัง 4 ฝายไมรวมมือกัน คือ ฝายผูสนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทยฯ) ฝายผูรับงบประมาณ
(เครือขาย) ฝายผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝายสนับสนุนในพ้ืนท่ี (หนวยงานทองถ่ิน) ดังนั้นเพ่ือใหการวาง
แผนการดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว จึงกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้

(1) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองสรางกระบวนการในการวิเคราะหความพรอม
ศักยภาพชุมชนและดําเนินการตามแผนการพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามเปาหมายและตองรวมดําเนินการใหครบ
3 ปงบประมาณ ในระยะแรก รวมท้ังตั้งเปาหมายชุมชน/หมูบานท่ีตองการขยายลูกขาย อีก 2 ปงบประมาณในระยะท่ี 2
เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

(2) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองจัดสงหรือมอบหมายเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
ระบบติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลนตามท่ีผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด

(3) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองใหความรวมมือและใหขอมูลแกคณะทํางานฯ หรือ
ท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือคณะผูตรวจราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจติดตามหรือเพ่ือ
ประเมินผลในพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง

(4) ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการเผยแพร เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธผลงานหมูบานแมขาย วท.

(5) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในขอเสนอโครงการหมูบาน วท.ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว เชน การเปลี่ยนพ้ืนท่ี การปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงาน การเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบ การคืนเงินงบประมาณ เปนตน

(5.1) การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ
ภายหลังการตอบยืนยันและขอเบิกเงินแลว  ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
ท้ังนี้จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยูในวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร

(5.2) หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปไดอีกครั้งละ 3 เดือนในปงบประมาณถัดไป โดยทําหนังสือแจง
หนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม)

(5.3) งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค
แลว ตองสงกลับคืนกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินทันที

(5.4) ผูเสนอโครงการ เม่ือตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนิน
โครงการได ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงาน

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได
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1133)) ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

เง่ือนไขเพิ่มเติม เนื่องจากพัฒนาหมูบาน วท. เพ่ือยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. ตองทุมเท
ทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินงานท้ัง งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี องคความรู  ซึ่งกิจกรรมนี้จะประสบ
ความสําเร็จไดยากยิ่งหากท้ัง 4 ฝายไมรวมมือกัน คือ ฝายผูสนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทยฯ) ฝายผูรับงบประมาณ
(เครือขาย) ฝายผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝายสนับสนุนในพ้ืนท่ี (หนวยงานทองถ่ิน) ดังนั้นเพ่ือใหการวาง
แผนการดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว จึงกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้

(1) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองสรางกระบวนการในการวิเคราะหความพรอม
ศักยภาพชุมชนและดําเนินการตามแผนการพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามเปาหมายและตองรวมดําเนินการใหครบ
3 ปงบประมาณ ในระยะแรก รวมท้ังตั้งเปาหมายชุมชน/หมูบานท่ีตองการขยายลูกขาย อีก 2 ปงบประมาณในระยะท่ี 2
เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

(2) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองจัดสงหรือมอบหมายเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
ระบบติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลนตามท่ีผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด

(3) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองใหความรวมมือและใหขอมูลแกคณะทํางานฯ หรือ
ท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือคณะผูตรวจราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจติดตามหรือเพ่ือ
ประเมินผลในพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง

(4) ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการเผยแพร เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธผลงานหมูบานแมขาย วท.

(5) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในขอเสนอโครงการหมูบาน วท.ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว เชน การเปลี่ยนพ้ืนท่ี การปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงาน การเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบ การคืนเงินงบประมาณ เปนตน

(5.1) การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ
ภายหลังการตอบยืนยันและขอเบิกเงินแลว  ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
ท้ังนี้จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยูในวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร

(5.2) หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปไดอีกครั้งละ 3 เดือนในปงบประมาณถัดไป โดยทําหนังสือแจง
หนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม)

(5.3) งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค
แลว ตองสงกลับคืนกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินทันที

(5.4) ผูเสนอโครงการ เม่ือตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนิน
โครงการได ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงาน

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได
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1133)) ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

เง่ือนไขเพิ่มเติม เนื่องจากพัฒนาหมูบาน วท. เพ่ือยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. ตองทุมเท
ทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินงานท้ัง งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี องคความรู  ซึ่งกิจกรรมนี้จะประสบ
ความสําเร็จไดยากยิ่งหากท้ัง 4 ฝายไมรวมมือกัน คือ ฝายผูสนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทยฯ) ฝายผูรับงบประมาณ
(เครือขาย) ฝายผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝายสนับสนุนในพ้ืนท่ี (หนวยงานทองถ่ิน) ดังนั้นเพ่ือใหการวาง
แผนการดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว จึงกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้

(1) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองสรางกระบวนการในการวิเคราะหความพรอม
ศักยภาพชุมชนและดําเนินการตามแผนการพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามเปาหมายและตองรวมดําเนินการใหครบ
3 ปงบประมาณ ในระยะแรก รวมท้ังตั้งเปาหมายชุมชน/หมูบานท่ีตองการขยายลูกขาย อีก 2 ปงบประมาณในระยะท่ี 2
เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

(2) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองจัดสงหรือมอบหมายเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
ระบบติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลนตามท่ีผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด

(3) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองใหความรวมมือและใหขอมูลแกคณะทํางานฯ หรือ
ท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือคณะผูตรวจราชการท้ังภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจติดตามหรือเพ่ือ
ประเมินผลในพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง

(4) ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการเผยแพร เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธผลงานหมูบานแมขาย วท.

(5) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในขอเสนอโครงการหมูบาน วท.ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว เชน การเปลี่ยนพ้ืนท่ี การปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงาน การเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบ การคืนเงินงบประมาณ เปนตน

(5.1) การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ
ภายหลังการตอบยืนยันและขอเบิกเงินแลว  ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร
ท้ังนี้จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยูในวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร

(5.2) หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปไดอีกครั้งละ 3 เดือนในปงบประมาณถัดไป โดยทําหนังสือแจง
หนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม)

(5.3) งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค
แลว ตองสงกลับคืนกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินทันที

(5.4) ผูเสนอโครงการ เม่ือตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนิน
โครงการได ตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงาน

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได





ก - 1

แบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หมูบานแมขาย วทหมูบานแมขาย วท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560

ก-1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก-2 แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.
ก-3 แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ก.ภาคผนวก ก.

ก - 1

แบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หมูบานแมขาย วทหมูบานแมขาย วท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560

ก-1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก-2 แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.
ก-3 แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ก.ภาคผนวก ก.

ก - 1

แบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หมูบานแมขาย วทหมูบานแมขาย วท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560

ก-1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ก-2 แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.
ก-3 แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ก.ภาคผนวก ก.



ก - 2

1. ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา :
2. ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :
(ตั้งช่ือหมูบานใหสื่อตอการนําองคความรูดาน วทน. หลกัไปพัฒนาหมูบาน สั้นกระชับ ไดใจความ/หมูบานตอเน่ือง/หรือแมขายฯใชช่ือเดมิ)
3. ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ
(หากเปนหมูบาน วท.ใหม ตองแนบประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานและความเช่ียวชาญของหัวหนาโครงการ ผูรวมรับผิดชอบ)

3.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ท่ีทํางาน)
อีเมล

3.2 ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 1
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ท่ีทํางาน)
อีเมล

3.3 ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 2
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ท่ีทํางาน)
อีเมล

3.4 ผูนํา/แกนนํา/ ชุมชนหรือประธานกลุมท่ีเขารวมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ท่ีทํางาน)

3.5 เจาหนาท่ีในทองถิ่นท่ีเขารวมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ท่ีทํางาน)
อีเมล
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4. ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน
 1) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปท่ี... ) ใหระบุปท่ีเริ่มดําเนินการ
 2) หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก ปท่ี...) ระบุปแรกท่ีเปนแมขาย (แนบแบบสํารวจ

ความพรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย)
 3) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจํานงฯ)

5. หลักการและเหตุผล
คําอธิบาย : หมูบาน วท. (ใหม) ใหกรอกขอมูลขอ 5.1-5.2
หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ท่ีดําเนินการเปนปท่ี 2 หรือปท่ี 3 ใหกรอกขอมูล ขอ 5.1-5.2 ท่ีเคยใหไวตั้งแตเริ่ม

ดําเนินการและหมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ใหกรอกขอมูล ขอ 5.1-5.2 ของลูกขาย
5.1 ความเปนมาหมูบาน
ใหขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน ท่ีเขารวมโครงการ (ขอมูลระดับตําบล/อําเภอ) เชน ภูมิประเทศ จํานวนประชากร อาชีพหลัก

อาชีพรอง รายไดประชากร การศกึษา การไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ และขอมลูท่ีจําเปนอ่ืน ๆ

5.2 เหตุผล ความตองการหรือประเด็นปญหาท่ีตองการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปแกไขหรือ
พัฒนาหมูบาน

5.3 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหมูบานตั้งแตปแรกท่ีเริ่มดําเนินการจนถงึปลาสุดท่ีรับ
งบประมาณ

(ไดแกไขปญหา พัฒนาและสรางความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีใหกับหมูบานฯ ในเรื่องใดบาง มีผลลัพธทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากผลทํากิจกรรมตาง ๆ เทาไหร อยางไร และมเีหตผุลความจําเปนและเรื่องใดท่ีตองดําเนินการตอไปเพ่ือการพัฒนา)

6. วัตถุประสงค
คําอธิบาย - หมูบาน วท.(ใหม) และหมูบาน วท.แมขายขยายลูก ใหระบุการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบานฯ (ใหม) หรือลูกขายท่ีจะขยาย

แลวมีจดุมุงหมายจะใหเกิดประโยชนอะไร
- หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุวัตถุประสงคเดิมท่ีเคยใหไว

6.1
6.2
6.3
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7. แนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน.
หมูบาน วท. (ใหม) นําเสนอแผนผัง กรอบความคดิ เปาหมายสุดทายของการพัฒนาหมูบานโดยใชองคความรูดาน วทน. สําหรับ

การพัฒนาหมูบาน 3 ปบนพ้ืนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เขาใจ เขาถึง พัฒนา) และ สําหรับหมูบาน วท. (ตอเนื่อง)
ใหใสขอมูลเดิมมาดวย

8. พื้นท่ีดําเนินการ (ระบุช่ือ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ของพ้ืนท่ีเปาหมายหลักพ้ืนท่ีเดียว)
หมูบาน วท.(ใหม) และ ลูกขายในอนาคต 3 พ้ืนท่ี
หมูบาน วท. (ตอเนื่อง) ระบุ
หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ระบุพ้ืนท่ีลูกขาย 3 ลูกขาย

1.
2.
3.

9. ระยะเวลาดําเนินการ : (ใสเครื่องหมายตามประเภทของหมูบาน วท.)
 หมูบาน วท. (ใหม) ระบุปเริ่มตน และปสิ้นสุด
 หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุปท่ีภายใตกรอบ 3 ป (ระบุปท่ีเริ่มตน-ถึงปท่ีสิ้นสุดโครงการ)
 หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุปท่ีของบประมาณ  ปท่ี 1  ปท่ี 2

10. ขอเสนอ/เปาหมายการพัฒนาหมูบาน
ระบุรายละเอียดขององคประกอบของการพัฒนาหมูบาน ตามทฤษฎีระบบ(Systems theory) Input - Process –

Output / Outcome เพ่ือการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ(Result Base Management) ท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา
หมูบานและมีการระบตุัวช้ีวัดผล(Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือใหไปบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาหมูบาน

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งท่ีไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรบัรูได ท่ีจัดทําข้ึนหรือผลติข้ึนโดยหนวยงาน  เพ่ือให
ผูท่ีเก่ียวของหรือบุคลากร ไดใชประโยชน  หรือ คือ การตอบคําถามท่ีวาจะไดรับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรม น้ัน ๆ

ความหมาย ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดจากผลผลติ และผลกระทบท่ีมตีอผูท่ีเก่ียวของ และสิ่งแวดลอม
จากการใชประโยชนจากการจดัทําผลผลติข้ึนมา  หรือ คือ การตอบคําถามท่ีวาทําไมจึงมีการดาํเนินการเพ่ือใหไดผลผลิต น้ัน

หมูบาน วท. (ใหม) นําเสนอเปาหมายในระยะเวลา 3 ป
หมูบาน วท. (ตอเน่ือง) นําเสนอผลการดาํเนินงานของทุกปท่ีไดรับงบประมาณ และเปาหมายของปท่ีขอรับการสนับสนุน
หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) นําเสนอกระบวนการพัฒนาหมูบานลกูขายของปท่ีของบประมาณ (2 ป)
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ปท่ี*

ทรัพยากร
(สิ่งท่ีตองใชในการ
พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน
ผลผลติ

(สิ่งท่ีไดออกมา
เปนรูปธรรม หรือ

รับรูได)

ผลลัพธ
(ผลประโยชนท่ีไดจาก

ผลผลติและผลกระทบท่ีมตีอ
ผูท่ีเก่ียวของ)

งบประมาณ
(บาท)

ปท่ี 1 (พ.ศ. ) - - - - -
ปท่ี 2 (พ.ศ. ) - - - - -
ปท่ี 3 (พ.ศ. ) - - - - -
หมายเหต*ุ : ระบุปงบประมาณ พ.ศ.ในปท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุน
11. แผนการดําเนินงาน

ระบุแผนการพัฒนาหมูบานท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
หมูบาน วท.(ใหม) ระบุแผนการดาํเนินงาน 3 ป ใหสอดคลองกับขอ 10)
หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) ระบุแผนการดําเนินงานของปท่ีเหลือ จนครบ 3 ป
หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุแผนการดําเนินงานของปท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา (ป)

ปท่ี 1 (พ.ศ. ) ปท่ี 2 (พ.ศ. ) ปท่ี 3 (พ.ศ. )
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.
2.
3.

12. หนวยงานสนับสนุน (ทรัพยากร)
หนวยงานท่ีจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในสวนของ วท. หนวยงานทองถ่ิน สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย
และรูปแบบของการสนับสนุน เชน งบประมาณสมทบ(ระบุจํานวน) อาคาร สถานท่ี โรงเรือน วิทยากร(ไมมคีาใชจาย) ฯลฯ

หากมีหลักฐาน เชน หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ใหแนบมาดวย
ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน

1.
2.

13. แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม
2559 2560 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.
แผนเงิน : ตามไตรมาส
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2.

13. แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม
2559 2560 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.
แผนเงิน : ตามไตรมาส
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กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา (ป)

ปท่ี 1 (พ.ศ. ) ปท่ี 2 (พ.ศ. ) ปท่ี 3 (พ.ศ. )
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1.
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หนวยงานท่ีจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในสวนของ วท. หนวยงานทองถ่ิน สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.
2.
3.
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14. เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ป ของแตละหมูบาน วท.)
ผลผลิต/ผลลัพธ

(สอดคลองกบัขอ ๑๐)
หนวย ขอมูล

พ้ืนฐาน**
คาเปาหมายแตละป* หมายเหตุ
ปท่ี
1

ปท่ี
2

ปท่ี
3

1. จํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีนําเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไปใช
ประโยชน (เฉพาะหมูบานแมขาย วท. ขยายลูก)

หมูบาน/
ชุมชน

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
๒.๑ เทคโนโลยี........................................(ระบุวาถายทอดปใด)
๒.๒ เทคโนโลยี.........................................(ระบุวาถายทอดปใด)
๒.๓ เทคโนโลยี.........................................(ระบุวาถายทอดปใด)

เรื่อง

3. จํานวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี
ท่ีถายทอด (แตละเทคโนโลยีตามขอ 2.)

คน

4. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
(ไมนับซ้ํา) ***

คน

๕. รอยละ ๕๐ ผูรับการถายทอดนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ

๖. ความพึงพอใจของผูรับบริการในหมูบาน/ชุมชนท่ีดําเนินการใน
ระดับด-ีดีมาก

รอยละ

* ระบุในชองหมายเหตุวาคาเปาหมายในแตละปเปนคาสะสมหรือไมสะสม(ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีเปนคนเดิม)
** ขอมูลพื้นฐาน คือ ผลการดําเนินงานทีผานมาต้ังแตปแรกที่เร่ิมโครงการ ของหมูบาน วท.(ตอเนื่อง)
*** จาํนวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ใหขอมูลในปที่ดําเนินการเทานั้นและใหระบุชื่อชมุชน

15. ผลกระทบ (ผลกระทบ หมายถึง สิ่งท่ีไดจากการท่ีผลลัพธเกิดข้ึนแลว โดยผานผูรบับริการโดยตรง หรือสังคม ชุมชน ท่ีไมได
รับบริการโดยตรง แตไดรับผลประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังระบุตัวเงินไดและไมได)

□ เศรษฐกิจ (เชน เพ่ิมรายได ลดรายจาย เพ่ิมผลผลิตจากเดิม ไดมาตรฐาน มูลคาท่ีเกิดจากการนําองคความรูไปใช การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ เปนตน) โปรดระบ.ุ........................................................................................................................

□ สังคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสขุ เปนตน) โปรดระบ.ุ..........................................
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16. งบประมาณขอรับ
ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายเปนงบตัวคูณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ(ประหยัด

คุมคา)
คาใชจายในการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.255๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ................................ บาท
ตัวอยางรายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน
1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพ้ืนท่ี

จัดเวที  เสวนา รวมกับชุมชน
เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือคาตอบแทนหัวหนาโครงการ
3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล
5) คาใชจายในการจัดทํารายงานผล
6) คาใชจายท่ีหักเขาหนวยงาน/สถาบันการศึกษา

ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ (ถามี)

17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาผานระบบออนไลนทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการสนับสนุน

งบประมาณ กับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
ออนไลนท่ีเว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และตองจัดสง
ผลงานและเอกสารตามท่ีปรากฏในคูมือฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

18. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ

ปายประชาสัมพันธ จดหมายขาว วารสาร และสื่ออ่ืนใด จะตองมีขอความและสัญลักษณของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณปรากฏดวยทุกครั้ง และ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูจัดข้ึน พรอมท้ังทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีระบุในคูมือ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(                                                          )

ผูเสนอโครงการ

ระบุรายการคาใชจาย
เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก
คาเครื่องดื่มอาหารวาง
คาจัดซื้อวัสดุ โดยระบุ
จํานวนคน จํานวนครั้ง
จํานวนชิ้น ฯลฯ
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16. งบประมาณขอรับ
ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายเปนงบตัวคูณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ(ประหยัด

คุมคา)
คาใชจายในการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.255๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ................................ บาท
ตัวอยางรายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน
1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพ้ืนท่ี

จัดเวที  เสวนา รวมกับชุมชน
เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือคาตอบแทนหัวหนาโครงการ
3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล
5) คาใชจายในการจัดทํารายงานผล
6) คาใชจายท่ีหักเขาหนวยงาน/สถาบันการศึกษา

ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ (ถามี)

17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาผานระบบออนไลนทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการสนับสนุน

งบประมาณ กับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
ออนไลนท่ีเว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และตองจัดสง
ผลงานและเอกสารตามท่ีปรากฏในคูมือฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

18. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ
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เทคโนโลยี ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณปรากฏดวยทุกครั้ง และ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูจัดข้ึน พรอมท้ังทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีระบุในคูมือ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(                                                          )

ผูเสนอโครงการ

ระบุรายการคาใชจาย
เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก
คาเครื่องดื่มอาหารวาง
คาจัดซื้อวัสดุ โดยระบุ
จํานวนคน จํานวนครั้ง
จํานวนชิ้น ฯลฯ

ก - 7

16. งบประมาณขอรับ
ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายเปนงบตัวคูณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ(ประหยัด

คุมคา)
คาใชจายในการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.255๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ................................ บาท
ตัวอยางรายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน
1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพ้ืนท่ี

จัดเวที  เสวนา รวมกับชุมชน
เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือคาตอบแทนหัวหนาโครงการ
3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล
5) คาใชจายในการจัดทํารายงานผล
6) คาใชจายท่ีหักเขาหนวยงาน/สถาบันการศึกษา

ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ (ถามี)

17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาผานระบบออนไลนทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการสนับสนุน

งบประมาณ กับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
ออนไลนท่ีเว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และตองจัดสง
ผลงานและเอกสารตามท่ีปรากฏในคูมือฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

18. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ

ปายประชาสัมพันธ จดหมายขาว วารสาร และสื่ออ่ืนใด จะตองมีขอความและสัญลักษณของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณปรากฏดวยทุกครั้ง และ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูจัดข้ึน พรอมท้ังทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีระบุในคูมือ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(                                                          )

ผูเสนอโครงการ

ระบุรายการคาใชจาย
เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก
คาเครื่องดื่มอาหารวาง
คาจัดซื้อวัสดุ โดยระบุ
จํานวนคน จํานวนครั้ง
จํานวนชิ้น ฯลฯ



ก - 8

เขียนท่ี
ท่ีอยู

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอเขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งท่ีสงมาดวย รายชื่อ/ท่ีอยูของสมาชิกในหมูบาน/ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ

ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...................................ตําแหนงในหมูบาน.....................................
และสมาชิก..........คน  มีความตองการจะนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปแกปญหาและพัฒนา
หมูบาน/ชุมชน ดังนี(้ระบุปญหา ความตองการท่ีจะนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในหมูบาน/ชุมชน)

1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
ท้ังนี้ทางหมูบาน/ชุมชน/กลุม ได ประสานงานในเบื้องตนกับหนวยงานในทองถ่ิน เชน(โปรดระบุชื่อ

หนวยงานและผูประสานงาน) ท่ีจะรวมสนับสนุนฯ ในการดําเนินการ หากไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ดังนี้
1 1. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................

2. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................
3. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย   จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( )
ผูแสดงเจตจํานง

มือถือประธานกลุม/ผูนําชุมชนของผูเสนอ) โทร …………………………..
หมายเหตุ : กรุณาแนบรายชื่อผูเขารวมโครงการพรอมระบุอาชีพของแตละคน ไมต่ํากวา 50 คนตอหมูบาน โดยใหใส
ขอมูลลงในตารางท่ีแนบ

แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการหมูบานแมขายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

สําหรับหมูบาน วท.(ใหม)
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการหมูบานแมขายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

สําหรับหมูบาน วท.(ใหม)
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ตัวอยาง

คํานําหนา ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตําบล/อําเภอ/จงัหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ

นาย ชุมพล  ศิริภักดิ์ บานโคกลาม   ต.ดงลงิ  อ.กมลไสย
จ.กาฬสินธุ

เกษตร ทํานาขาว

ตารางแนบ (1)
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แบบสาํรวจความพรอมและความตองการเบื้องตนของหมูบานลกูขายที่จะเขารวมโครงการหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนที่ 1 ขอมูลชุมชน
1.1 ช่ือหมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด
1.2 ช่ือผูนํา อายุ ป หมายเลขโทรศัพท
1.3 จํานวนสมาชิกในหมูบานท่ีคาดวาจะเขารวมโครงการ คน ตามรายช่ือท่ีแนบ (ถามีก็ด)ี
1.4 รายไดเฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
 นอยกวา 5,000 บาท
 มากกวา 5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท
 เกินกวา 10,000 บาท

1.5 ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพของชุมชน
 นํ้าเพ่ือการอุปโภคบรโิภค  มี  ไมมี
 ไฟฟา  มี  ไมมี

1.6 ทรัพยากรภายในหมูบาน
1.7 หนวยราชการท่ีดูแลหมูบานในปจจุบัน
1.8 ผลติภณัฑเดนของหมูบาน(ถาม)ี
สวนท่ี 2 ความพรอมของหมูบานลูกขาย
2.1 หมูบานเคยไดรับรางวัลระดบัหมูบานมาบางหรือไม ช่ือรางวัลอะไร และไดรับเมื่อไหร โปรดระบุ

2.2 หมูบานมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานหรือไม และมีแผนพัฒนาหมูบานหรือไม โปรดระบุ

2.3 หมูบานมีการรวมกลุมในการผลิตสินคาหรือบริการอะไรบาง โปรดระบุ

2.4 ในหมูบานมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานหรือไม และมีแผนพัฒนาหมูบานหรือไม โปรดระบุ

สวนที่ 3 ความตองการเทคโนโลยี
3.1 ช่ือกลุม (ใสเครื่องหมาย ใหตรงตามสถานภาพของกลุมพรอมช่ือ)
 ช่ือชุมชน /กลุมอาชีพ  มี การจดแจงกับหนวยราชการ  ไมมี การจดแจงกับหนวย

ราชการ
 ช่ือวิสาหกิจชุมชน

3.2 ประเด็นปญหา / ความจําเปนท่ีตองการเทคโนโลยี  หรือความชวยเหลือทางเทคโนโลยี

3.3 เทคโนโลยีท่ีตองการ หรือปญหาทางเทคโนโลยีท่ีตองการใหชวยเหลือ
ก) ตองการคําปรึกษา เรื่อง
ข) ตองการใหถายทอด เรื่อง
ค) อ่ืนๆ (ระบ)ุ

3.4 ความตองการหรือปญหาฯ ในขอ 2.5 เคยขอรับความชวยเหลอืจากหนวยงานอ่ืนหรือไม ถามีระบุช่ือระบุช่ือหนวยงาน

แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบาน วท. (ลกูขาย/ใหม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการหมูบานแมขายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูสํารวจขอมูล(หมูบานแมขาย)
วันที่ / / .

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูใหขอมูล(หมูบานลูกขาย)
วันที่ / /

รับรองโดย
ลงชื่อ (ตัวบรรจง)

ผูรับผิดชอบโครงการ
วันที่ / /
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ภาคผนวก ข.ภาคผนวก ข.
แบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผลแบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผล

โครงการหมูบานแมขาย วทโครงการหมูบานแมขาย วท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25602560
ข-1 แบบประเมินผูรับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)
ข-2 แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
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ใบสมัครผูรับบริการ
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ 1 นาย 2 นาง 3 นางสาว   ชื่อ นามสกลุ
2. สถานท่ีติดตอ (ระบุบานเลขท่ี หมูท่ี หมูบาน
ถนน) ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
3. อายุ ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพท(บาน/มือถือ)
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)

1 รับราชการ 2  พนักงานรัฐวิสาหกจิ 3 เกษตรกร 4 โอทอป
5 แมบาน 6  พนักงานธุรกิจเอกชน 7 รับจาง 8 วิสาหกิจชุมชน
9 คาขาย 10 อื่นฯ

6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 ประถม 2 มัธยมตน 3 มัธยมปลาย /ปวช. 4 ปวส./

อนุปริญญา
5 ปริญญาตรี 6 สูงกวาปริญญาตรี 7 อื่นๆ

7. รายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 นอยกวา 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8 7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท
11 มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน บาท)

8. ทราบขาวคร้ังแรกจากแหลงใด (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 จดหมายเชิญ 2 ทางอินเตอรเน็ต 3 การแนะนํา / คนรูจัก
4 ปายประกาศโฆษณา 5 สื่อสารมวลชน 6 หนวยงานในทองถิ่น
7 เจาหนาท่ีของรัฐ 8 อื่น ๆ

9. ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม
1 เคย 2 ไมเคย

ลงชื่อ
ผูใหขอมูล

วันท่ี เดือน พ.ศ.

IDProject   =  ……………………
IDPersonal = ……………………

(ลําดบัท่ี)

แบบประเมินผูรับบริการ
(ใบสมัคร แบบประเมนิ แบบติดตามผล)
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ีเปน

จริง อยางตรงไปตรงมา โดยจะไมมีการระบุชื่อผูประเมินแตอยางใด

รายการ ระดับ
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)ทานมีความพอใจในคําถามตอไปน้ีระดบัใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
1. มีขั้นตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบกอนอบรม การ
ประสานงานและใหขอมูล ทําใหทานไดรับความสะดวกแคไหน
2. วิทยากร เจาหนาที่ใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส เปนกันเอง
3. สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม มีพรอมในการ
อบรม
ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
4. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชน เชน ประกอบอาชีพ หรือ
ใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยแคไหน
5. เน้ือหาที่วิทยากรสอนทานสามารถเขาใจไดนอยแคไหน
6. วิทยากรถายทอดความรู ทําใหทานเขาใจและไดรับความรูเพ่ิมขึ้น
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม
8. ชวงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุมคาหรือประโยชนที่ไดรับเม่ือเทียบกบัเวลาและคาใชจาย

10. ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม.
1 นําไปใชใชประโยชนได 2 นําไปใชใชประโยชนไมได

11. ทาน คาดวา จะมีรายไดเพ่ิมขึ้นกี่บาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 นอยกวา 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8  7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท
11 มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

IDProject   = ……………………
IDPersonal = ……………………

(ลําดบัท่ี)

หมายเหตุ
1. นําขอมูลจากแบบประเมินฯ ในแตละกิจกรรมท่ีดําเนินการถายทอดฯ มาสรุปลงในไฟล Excel ในแตละ sheet ใหระบุชื่อกิจกรรมท่ี

ดําเนินการถายทอด/วันท่ีดําเนินการ ตามตัวอยาง (โดยใหแนบไฟล Excel เขาในระบบ CMO ท่ีดําเนินการถายทอดฯ ในแตละ
ไตรมาส ถามีกิจกรรมท่ีดําเนินการถายทอดฯ เพ่ิมเติม ใหสรุปผลการประเมินฯ ในไฟล Excel เดิม แตเพ่ิม sheet พรอมท้ังระบุชื่อ
กิจกรรม/วันท่ีดําเนินการ)

2. เม่ือดําเนินการถายทอดฯ ครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน ใหนําไฟล Excel เดิม มาสรุปผลการประเมินรอยละความพึงพอใจของทุก
กิจกรรม
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8. ชวงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุมคาหรือประโยชนที่ไดรับเม่ือเทียบกบัเวลาและคาใชจาย

10. ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม.
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11. ทาน คาดวา จะมีรายไดเพ่ิมขึ้นกี่บาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 นอยกวา 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8  7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท
11 มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

IDProject   = ……………………
IDPersonal = ……………………

(ลําดบัท่ี)

หมายเหตุ
1. นําขอมูลจากแบบประเมินฯ ในแตละกิจกรรมท่ีดําเนินการถายทอดฯ มาสรุปลงในไฟล Excel ในแตละ sheet ใหระบุชื่อกิจกรรมท่ี

ดําเนินการถายทอด/วันท่ีดําเนินการ ตามตัวอยาง (โดยใหแนบไฟล Excel เขาในระบบ CMO ท่ีดําเนินการถายทอดฯ ในแตละ
ไตรมาส ถามีกิจกรรมท่ีดําเนินการถายทอดฯ เพ่ิมเติม ใหสรุปผลการประเมินฯ ในไฟล Excel เดิม แตเพ่ิม sheet พรอมท้ังระบุชื่อ
กิจกรรม/วันท่ีดําเนินการ)

2. เม่ือดําเนินการถายทอดฯ ครบถวนทุกกิจกรรมตามแผน ใหนําไฟล Excel เดิม มาสรุปผลการประเมินรอยละความพึงพอใจของทุก
กิจกรรม
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แบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน
เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอก

ขอมูลใหครบถวนดวย จะขอบคุณยิ่ง
1. การนําไปใชประโยชน (หากเลือกตอบขอ 2 ไมตองตอบขออ่ืนๆ)

1 สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2 ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน เพราะ

2. ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดกี่บาทตอเดือน
คําอธิบาย
ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ) เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตอเดือน
ประเมินเปน รายไดเสริม (รายไดเพ่ิมนอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตอเดือน
 รายไดท่ีทานไดรับเปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ)

1 รายไดหลัก 2 รายไดเสริม
 ทานสามารถนําความรูไปลดรายจายไดกี่บาทตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)

1 นอยกวา 1,000 บาท 2 1,001 – 2,000 บาท
3 2,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
5 4,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8 7,001 – 8,000 บาท
9 8,001 – 9,000 บาท 10 9,001 – 10,000 บาท
11 มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน บาท)

3. ทานเริ่มนําความรูท่ีไดรับไปใชเม่ือใด(เลือก 1 ขอ)
1 หลังการอบรมทันที 2 หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 4 หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

4. ทานนําความรูท่ีไดรับไปใชท่ีไหน(เลือก 1 ขอ)
1 ใชในครอบครัว 2 ใชในชุมชน/กลุม
3 ใชในท่ีทํางาน 4 ใชเม่ือมีโอกาส

5. ทานนําความรูไปขยายผลตอในดานใด
1 ประยุกตเปนองคความรูใหม 2 เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ
3 ใหบริการ / คําปรึกษา 4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ )

IDProject   =  ……………………
IDPersonal = ……………………

(ลําดบัท่ี)

ลงชื่อ
ผูใหขอมูล

วันท่ี เดือน พ.ศ.หมายเหตุ
1. กรอกขอมูลจากแบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน ลงในไฟล Excel

โดยขอใหกรอกรายชื่อ/นามสกุล ผูทําแบบติดตามฯ ดวย
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แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

ชื่อกลุม
ท่ีอยู

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ีเปน
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม นั้น

ขาพเจา
ประธานกลุม/ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม/ชุมชน จํานวน คน
(จํานวน ......... คน) ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. จากมหาวิทยาลัย/หนวยงาน..

ซึ่งกลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไป
ใชประโยชน เชน เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ไดมาตรฐาน)

กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................
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ภาคผนวก ค.ภาคผนวก ค.

แบบฟอรมประเมินสถานะแบบฟอรมประเมินสถานะ
ระดับการพฒันาหมูบาน วทระดับการพฒันาหมูบาน วท..
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ภาคผนวก ค.ภาคผนวก ค.

แบบฟอรมประเมินสถานะแบบฟอรมประเมินสถานะ
ระดับการพฒันาหมูบาน วทระดับการพฒันาหมูบาน วท..
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ภาคผนวก ค.ภาคผนวก ค.

แบบฟอรมประเมินสถานะแบบฟอรมประเมินสถานะ
ระดับการพฒันาหมูบาน วทระดับการพฒันาหมูบาน วท..
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ชื่อหมูบาน_______________________________________________________________________________________รหัสหมูบาน__________
ที่ต้ังหมูบาน_________________________________________________________________________________________________________

วันเดือนปที่ไดรับการประเมิน ____________________________________________________________________________________________

ประเภทหมูบาน  หมูบาน วท. ตอเน่ือง (ปที่ ๓)
 หมูบาน วท. ตอเน่ือง (ปที่ ๒)
 หมูบาน วท. ใหม (ปที่ ๑)

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน  ตรวจวัดสถานภาพของการพัฒนาหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อยูรอด

เขมแข็งเติบโต ยั่งยืน) และเพื่อคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหผูประเมินทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอที่ทานคิดวามีหรือเกิดขึ้น
จริงในหมูบาน และใหขอมูลหรือหลักฐานที่สามารถแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษได และทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอที่ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงานหรือ
ขอเท็จจริงได

ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับหมูบาน วท.
จํานวนสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน…………………………. คน    จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ ....................คน

รายชื่อผูรวมตอบแบบสอบถาม สวนน้ีใหผูรับผิดชอบโครงการและผูนําชุมชน/ประธานกลุมเปนผูตอบ

ประเภทผูรวมตอบแบบประเมิน ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง(ถามี)
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรวมรับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการหมูบานหรือผูนําชุมชนหรือประธานกลุม (ที่ระบุไวในโครงการ)
๓. สมาชิกที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน..........คน หรือตามรายชื่อที่แนบ
๔. ผูบริหารหรือเจาหนาที่ทองถิ่น/ทองที่ (ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่)

เทคโนโลยีที่เขาไปสงเสริมและถายทอดใหกับหมูบาน วท. ในปที่ดําเนินงาน (ระบุปงบประมาณ พ.ศ.) .
ปที่ เทคโนโลยี/องคความรู หนวยงาน

(เจาของเทคโนโลยี/องคความรู)
(๑)

จํานวน
ผูรับบริการ

(๒)
จํานวนผูนําไป
ปฏิบัติไดจริง

(๓)
มูลคาที่คาดวา

จะเกิดขึ้น
๑.
๒.
๓.
๔

หลักฐานประกอบ (๑) แบบใบสมัคร (๒) แบบประเมินผลเพ่ือจบการถายทอดฯ (๓) แบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน

แบบสอบถามการประเมินสถานะการพัฒนาหมูบาน วท.
ภายใตโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ขอเท็จจริงได

ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับหมูบาน วท.
จํานวนสมาชิกในหมูบาน/ชุมชน…………………………. คน    จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ ....................คน
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๑. ชุมชน/หมูบานมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและชุมชนมีความพรอมของ

ชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน

ความเชีย่วชาญ  คือ มีความรู ปฏิบัติได ถายทอดและพัฒนาตอยอดได
พิจารณาจากการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง หรือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ

จนเกิดทักษะในความรูนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. กระบวนการ
สรางการมีสวน
รวมของคนที่เขา
รวมโครงการ

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเพื่อคนหาความตองการ
เทคโนโลยีและมีการสรุปความตองการ
ของชุมชนและนําเสนอความตองการใน
ที่ประชุมของชุมชนเพื่อใหทุกคน
รับทราบ

1. หมูบาน/ชุมชนหรือกลุม มกีารประชมุ/ จัดเวที
ประชาคมอยางนอย ๑-๒ คร้ัง ตอปกอนการ
ดําเนินงาน

๕

2. สมาชิกในหมูบาน/ชุมชนหรือกลุมมสีวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน

3. มรีายงานการประชุม รายงานความตองการ
เทคโนโลยี มติที่ประชุม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
๒. ผูนําชุมชน
และกระบวนการ
สรางวิทยากร
ทองถิ่น

ผูนําชุมชนสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และมีการสรางวิทยากรในชุมชนที่
สามารถใหความรู บรรยายใหกับคน
ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนใน
เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด

1. ผูนําชุมชนหรือประธานกลุมมีภาวะผูนํา ใฝเรียนรู ๕
2. มีการจัดถายทอด ใหความรูภายในชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ
3. แสดงรายชื่อวิทยากรทองถิ่นที่สามารถถายทอด

ความรูในเร่ืองที่ไดรับการถายทอดได
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอดเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพของ
ชุมชนและผูรับการถายทอดสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติไดจริง

๑. เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอด ผูรับการถายทอด
สามารถนําไปปฏิบัติได

๕

๒. ผูนําหรือสมาชกิสามารถอธิบายขั้นตอน วธิีการ
ทํางานของเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดได

๓. มีการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

มีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาปรับใช โดยเฉพาะการจดบันทกึ การ
จัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร เพื่อให
ผูอื่นไดเขามาศึกษา เรียนรูไดและมกีาร
ถายทอดความรูจากรุนสูรุน

๑. มีการสังเกตและจดบันทกึขอมูลในดานตาง ๆ ๕
๒. มีการนําขอมูลในขอ ๑ มาประชุม วิเคราะห

สรุปผล
๓. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อใหสมาชิกในชุมชน

ไดเขามาเรียนรู
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๑. ชุมชน/หมูบานมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและชุมชนมีความพรอมของ

ชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน

ความเชีย่วชาญ  คือ มีความรู ปฏิบัติได ถายทอดและพัฒนาตอยอดได
พิจารณาจากการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง หรือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ

จนเกิดทักษะในความรูนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. กระบวนการ
สรางการมีสวน
รวมของคนที่เขา
รวมโครงการ

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเพื่อคนหาความตองการ
เทคโนโลยีและมีการสรุปความตองการ
ของชุมชนและนําเสนอความตองการใน
ที่ประชุมของชุมชนเพื่อใหทุกคน
รับทราบ

1. หมูบาน/ชุมชนหรือกลุม มกีารประชมุ/ จัดเวที
ประชาคมอยางนอย ๑-๒ คร้ัง ตอปกอนการ
ดําเนินงาน

๕

2. สมาชิกในหมูบาน/ชุมชนหรือกลุมมสีวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน

3. มรีายงานการประชุม รายงานความตองการ
เทคโนโลยี มติที่ประชุม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
๒. ผูนําชุมชน
และกระบวนการ
สรางวิทยากร
ทองถิ่น

ผูนําชุมชนสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และมีการสรางวิทยากรในชุมชนที่
สามารถใหความรู บรรยายใหกับคน
ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนใน
เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด

1. ผูนําชุมชนหรือประธานกลุมมีภาวะผูนํา ใฝเรียนรู ๕
2. มีการจัดถายทอด ใหความรูภายในชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ
3. แสดงรายชื่อวิทยากรทองถิ่นที่สามารถถายทอด

ความรูในเร่ืองที่ไดรับการถายทอดได
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอดเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพของ
ชุมชนและผูรับการถายทอดสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติไดจริง

๑. เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอด ผูรับการถายทอด
สามารถนําไปปฏิบัติได

๕

๒. ผูนําหรือสมาชกิสามารถอธิบายขั้นตอน วธิีการ
ทํางานของเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดได

๓. มีการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

มีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาปรับใช โดยเฉพาะการจดบันทกึ การ
จัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร เพื่อให
ผูอื่นไดเขามาศึกษา เรียนรูไดและมกีาร
ถายทอดความรูจากรุนสูรุน

๑. มีการสังเกตและจดบันทกึขอมูลในดานตาง ๆ ๕
๒. มีการนําขอมูลในขอ ๑ มาประชุม วิเคราะห

สรุปผล
๓. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อใหสมาชิกในชุมชน

ไดเขามาเรียนรู
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๑. ชุมชน/หมูบานมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและชุมชนมีความพรอมของ

ชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน

ความเชีย่วชาญ  คือ มีความรู ปฏิบัติได ถายทอดและพัฒนาตอยอดได
พิจารณาจากการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง หรือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ

จนเกิดทักษะในความรูนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. กระบวนการ
สรางการมีสวน
รวมของคนที่เขา
รวมโครงการ

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเพื่อคนหาความตองการ
เทคโนโลยีและมีการสรุปความตองการ
ของชุมชนและนําเสนอความตองการใน
ที่ประชุมของชุมชนเพื่อใหทุกคน
รับทราบ

1. หมูบาน/ชุมชนหรือกลุม มกีารประชมุ/ จัดเวที
ประชาคมอยางนอย ๑-๒ คร้ัง ตอปกอนการ
ดําเนินงาน

๕

2. สมาชิกในหมูบาน/ชุมชนหรือกลุมมสีวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน

3. มรีายงานการประชุม รายงานความตองการ
เทคโนโลยี มติที่ประชุม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
๒. ผูนําชุมชน
และกระบวนการ
สรางวิทยากร
ทองถิ่น

ผูนําชุมชนสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และมีการสรางวิทยากรในชุมชนที่
สามารถใหความรู บรรยายใหกับคน
ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนใน
เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด

1. ผูนําชุมชนหรือประธานกลุมมีภาวะผูนํา ใฝเรียนรู ๕
2. มีการจัดถายทอด ใหความรูภายในชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ
3. แสดงรายชื่อวิทยากรทองถิ่นที่สามารถถายทอด

ความรูในเร่ืองที่ไดรับการถายทอดได
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอดเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพของ
ชุมชนและผูรับการถายทอดสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติไดจริง

๑. เทคโนโลยีที่ลงไปถายทอด ผูรับการถายทอด
สามารถนําไปปฏิบัติได

๕

๒. ผูนําหรือสมาชกิสามารถอธิบายขั้นตอน วธิีการ
ทํางานของเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดได

๓. มีการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

มีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาปรับใช โดยเฉพาะการจดบันทกึ การ
จัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร เพื่อให
ผูอื่นไดเขามาศึกษา เรียนรูไดและมกีาร
ถายทอดความรูจากรุนสูรุน

๑. มีการสังเกตและจดบันทกึขอมูลในดานตาง ๆ ๕
๒. มีการนําขอมูลในขอ ๑ มาประชุม วิเคราะห

สรุปผล
๓. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพื่อใหสมาชิกในชุมชน

ไดเขามาเรียนรู
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๒. ความพรอมในการเปนตนแบบ คือ ความพรอมของหมูบานแมขายในการบริหารจัดการทั้ง ๖ ดาน(6M) ไดแก
(1) ดานคน (2) ดานวัตถุดิบ (3) ดานเคร่ืองมือ (4) ดานงบประมาณ (5) ดานการบริหารจัดการ และ (6) ดานการตลาด ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. ความพรอม
ดานคน (Man)

การเตรียมความพรอมของผูเขารวม
โครงการ ทั้ง ผูนําและผูตามทีอ่ยูใน
กระบวนการผลิต

๑. มีบุคลากรของหนวยงานในพื้นที่คอยใหความชวยเหลือ
ใหคําปรึกษา และมีการประสานความรวมมือกันเปน
อยางดี

๔

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแตละเร่ืองที่ไดรับ
การถายทอด

๓. ผูนําชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชกิยินดีเขารวมเขา
รวมทํากิจกรรมตางๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒. ความพรอม
ดานวัตถุดิบ
(Material)

การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการผลิต การวางแผน
จัดหา การจัดการความเส่ียงหาก
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ

๑. ชุมชนมแีผนการจัดการวัตถุดิบ ใหเพยีงพอกับความตองการ ๓

๒. มีการหาแหลงวัตถุดิบจากทีอ่ื่น หากเกิดกรณีวัตถุดิบไม
เพียงพอหรือมแีหลงวัตถุดิบสํารอง

๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือไดมาซ่ึงวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. ความพรอม
ดานเคร่ืองมือ
อุปกรณ
(Machine)

ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณในกระบวนการผลิต การ
บํารุงรักษา

๑. ชมุชนมีเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่ใชในการผลิตอยางเพยีงพอและ
ใชงานอยูตลอดเวลา

๓

๒. สถานที่ในการผลิต และการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓. มกีารวางแผนการใชเคร่ืองมืออยางมปีระสิทธภิาพ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. ความพรอม
ดานงบประมาณ
(Money)

๑. มกีารทําบญัชีที่ถูกตอง ชัดเจน ตรวจสอบได เชน บัญชี
ครัวเรือน บัญชีตนทุน บัญชีรายรับ รายจาย เปนตน

๓

๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพื่อนาํมาใชในการผลิต

๓. มีการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ทองถิ่น หรือการใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๒. ความพรอมในการเปนตนแบบ คือ ความพรอมของหมูบานแมขายในการบริหารจัดการทั้ง ๖ ดาน(6M) ไดแก
(1) ดานคน (2) ดานวัตถุดิบ (3) ดานเคร่ืองมือ (4) ดานงบประมาณ (5) ดานการบริหารจัดการ และ (6) ดานการตลาด ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. ความพรอม
ดานคน (Man)

การเตรียมความพรอมของผูเขารวม
โครงการ ทั้ง ผูนําและผูตามทีอ่ยูใน
กระบวนการผลิต

๑. มีบุคลากรของหนวยงานในพื้นที่คอยใหความชวยเหลือ
ใหคําปรึกษา และมีการประสานความรวมมือกันเปน
อยางดี

๔

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแตละเร่ืองที่ไดรับ
การถายทอด

๓. ผูนําชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชกิยินดีเขารวมเขา
รวมทํากิจกรรมตางๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒. ความพรอม
ดานวัตถุดิบ
(Material)

การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการผลิต การวางแผน
จัดหา การจัดการความเส่ียงหาก
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ

๑. ชุมชนมแีผนการจัดการวัตถุดิบ ใหเพยีงพอกับความตองการ ๓

๒. มีการหาแหลงวัตถุดิบจากทีอ่ื่น หากเกิดกรณีวัตถุดิบไม
เพียงพอหรือมแีหลงวัตถุดิบสํารอง

๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือไดมาซ่ึงวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. ความพรอม
ดานเคร่ืองมือ
อุปกรณ
(Machine)

ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณในกระบวนการผลิต การ
บํารุงรักษา

๑. ชมุชนมีเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่ใชในการผลิตอยางเพยีงพอและ
ใชงานอยูตลอดเวลา

๓

๒. สถานที่ในการผลิต และการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓. มกีารวางแผนการใชเคร่ืองมืออยางมปีระสิทธภิาพ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. ความพรอม
ดานงบประมาณ
(Money)

๑. มกีารทําบญัชีที่ถูกตอง ชัดเจน ตรวจสอบได เชน บัญชี
ครัวเรือน บัญชีตนทุน บัญชีรายรับ รายจาย เปนตน

๓

๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพื่อนาํมาใชในการผลิต

๓. มีการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ทองถิ่น หรือการใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๒. ความพรอมในการเปนตนแบบ คือ ความพรอมของหมูบานแมขายในการบริหารจัดการทั้ง ๖ ดาน(6M) ไดแก
(1) ดานคน (2) ดานวัตถุดิบ (3) ดานเคร่ืองมือ (4) ดานงบประมาณ (5) ดานการบริหารจัดการ และ (6) ดานการตลาด ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. ความพรอม
ดานคน (Man)

การเตรียมความพรอมของผูเขารวม
โครงการ ทั้ง ผูนําและผูตามทีอ่ยูใน
กระบวนการผลิต

๑. มีบุคลากรของหนวยงานในพื้นที่คอยใหความชวยเหลือ
ใหคําปรึกษา และมีการประสานความรวมมือกันเปน
อยางดี

๔

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแตละเร่ืองที่ไดรับ
การถายทอด

๓. ผูนําชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชกิยินดีเขารวมเขา
รวมทํากิจกรรมตางๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒. ความพรอม
ดานวัตถุดิบ
(Material)

การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการผลิต การวางแผน
จัดหา การจัดการความเส่ียงหาก
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ

๑. ชุมชนมแีผนการจัดการวัตถุดิบ ใหเพยีงพอกับความตองการ ๓

๒. มีการหาแหลงวัตถุดิบจากทีอ่ื่น หากเกิดกรณีวัตถุดิบไม
เพียงพอหรือมแีหลงวัตถุดิบสํารอง

๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือไดมาซ่ึงวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิต

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. ความพรอม
ดานเคร่ืองมือ
อุปกรณ
(Machine)

ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณในกระบวนการผลิต การ
บํารุงรักษา

๑. ชมุชนมีเคร่ืองมือ อุปกรณ ที่ใชในการผลิตอยางเพยีงพอและ
ใชงานอยูตลอดเวลา

๓

๒. สถานที่ในการผลิต และการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓. มกีารวางแผนการใชเคร่ืองมืออยางมปีระสิทธภิาพ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. ความพรอม
ดานงบประมาณ
(Money)

๑. มกีารทําบญัชีที่ถูกตอง ชัดเจน ตรวจสอบได เชน บัญชี
ครัวเรือน บัญชีตนทุน บัญชีรายรับ รายจาย เปนตน

๓

๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพื่อนาํมาใชในการผลิต

๓. มีการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ทองถิ่น หรือการใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๕. ความพรอม
ดานการบริหาร
จัดการหมูบาน
(Management)

การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ
หมูบานที่สามารถพึ่งพอตนเองได

๑. มีเอกสารการจดทะเบยีน หรือมโีครงสรางการบริหารกลุม มี
การแบงหนาที่และผูรับผิดชอบ มีการรวมกลุม หรือมกีาร
ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกจิชุมชน

๔

๒. มีการนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ
ดําเนินกิจการ หรือใชกับสมาชิกในหมูบาน

๓. มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน หรือมีการรวมกัน
ทํางานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน(กม.)

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๖. ความพรอม
ดานการตลาด
(Market)

การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผน
ธุรกิจในระยะส้ัน

๑. ระบุแหลงจําหนายสินคา ๓

๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาดานการตลาด

๓. มีบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการตลาดโดยเฉพาะ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๓) การมีสวนรวมและการจดัสรรผลประโยชนของชมุชนในเทคโนโลยีที่ไดรบัการถายทอด
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การมีสวนรวม คือ กระบวนการที่คนในชุมชนเขารวมดําเนินงาน และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมูบานดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ต้ังแตเร่ิมจนจบกระบวนการ
การจัดสรรผลประโยชน คือ การแบงบนัผลประโยชนรวมกันภายในชุมชน/หมูบานเพื่อความเทาเทียม เสมอภาคกันของคนในชุมชน

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ การจัดประชุม จัดเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน กอนตัดสินใจ
ในการดําเนินงาน

๑. มีการจัดเวทพีูดคุยระหวางผูรับผิดชอบโครงการและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อกาํหนด เปาหมาย ของหมูบาน

๕

๒. นําผลการประชุมมาใชในการจัดทาํแผนพัฒนาหมูบานในปตอไป

๓. มีการจดบันทกึ การจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นความตองการ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ การนํารายไดบางสวนที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของกลุมไปเพื่อนํามาใชใน
ชุมชนเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

๑. มีระบบการแบงปนผลประโยชนอยางมีระบบ เชน กําไรบางสวน
ใชในกระบวนการผลิต

๕

๒. มีการนําผลกาํไรที่ไดมาแบงปนใหสมาชิกอยางเปนธรรม

๓. มีการนําเงินบางสวนไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน สงเคราะห
การทําศพ การบริจาคใหวัด โรงเรียน หรือทําสาธารณะประโยชน
อื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๕. ความพรอม
ดานการบริหาร
จัดการหมูบาน
(Management)

การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ
หมูบานที่สามารถพึ่งพอตนเองได

๑. มีเอกสารการจดทะเบยีน หรือมโีครงสรางการบริหารกลุม มี
การแบงหนาที่และผูรับผิดชอบ มีการรวมกลุม หรือมกีาร
ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกจิชุมชน

๔

๒. มีการนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ
ดําเนินกิจการ หรือใชกับสมาชิกในหมูบาน

๓. มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน หรือมีการรวมกัน
ทํางานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน(กม.)

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๖. ความพรอม
ดานการตลาด
(Market)

การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผน
ธุรกิจในระยะส้ัน

๑. ระบุแหลงจําหนายสินคา ๓

๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาดานการตลาด

๓. มีบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการตลาดโดยเฉพาะ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๓) การมีสวนรวมและการจดัสรรผลประโยชนของชมุชนในเทคโนโลยีที่ไดรบัการถายทอด
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การมีสวนรวม คือ กระบวนการที่คนในชุมชนเขารวมดําเนินงาน และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมูบานดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ต้ังแตเร่ิมจนจบกระบวนการ
การจัดสรรผลประโยชน คือ การแบงบนัผลประโยชนรวมกันภายในชุมชน/หมูบานเพื่อความเทาเทียม เสมอภาคกันของคนในชุมชน

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ การจัดประชุม จัดเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน กอนตัดสินใจ
ในการดําเนินงาน

๑. มีการจัดเวทพีูดคุยระหวางผูรับผิดชอบโครงการและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อกาํหนด เปาหมาย ของหมูบาน

๕

๒. นําผลการประชุมมาใชในการจัดทาํแผนพัฒนาหมูบานในปตอไป

๓. มีการจดบันทกึ การจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นความตองการ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ การนํารายไดบางสวนที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของกลุมไปเพื่อนํามาใชใน
ชุมชนเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

๑. มีระบบการแบงปนผลประโยชนอยางมีระบบ เชน กําไรบางสวน
ใชในกระบวนการผลิต

๕

๒. มีการนําผลกาํไรที่ไดมาแบงปนใหสมาชิกอยางเปนธรรม

๓. มีการนําเงินบางสวนไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน สงเคราะห
การทําศพ การบริจาคใหวัด โรงเรียน หรือทําสาธารณะประโยชน
อื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๕. ความพรอม
ดานการบริหาร
จัดการหมูบาน
(Management)

การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ
หมูบานที่สามารถพึ่งพอตนเองได

๑. มีเอกสารการจดทะเบยีน หรือมโีครงสรางการบริหารกลุม มี
การแบงหนาที่และผูรับผิดชอบ มีการรวมกลุม หรือมกีาร
ดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกจิชุมชน

๔

๒. มีการนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ
ดําเนินกิจการ หรือใชกับสมาชิกในหมูบาน

๓. มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน หรือมีการรวมกัน
ทํางานรวมกับคณะกรรมการหมูบาน(กม.)

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน 2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๖. ความพรอม
ดานการตลาด
(Market)

การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผน
ธุรกิจในระยะส้ัน

๑. ระบุแหลงจําหนายสินคา ๓

๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาดานการตลาด

๓. มีบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการตลาดโดยเฉพาะ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน 2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๓) การมีสวนรวมและการจดัสรรผลประโยชนของชมุชนในเทคโนโลยีที่ไดรบัการถายทอด
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การมีสวนรวม คือ กระบวนการที่คนในชุมชนเขารวมดําเนินงาน และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมูบานดวยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ต้ังแตเร่ิมจนจบกระบวนการ
การจัดสรรผลประโยชน คือ การแบงบนัผลประโยชนรวมกันภายในชุมชน/หมูบานเพื่อความเทาเทียม เสมอภาคกันของคนในชุมชน

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ การจัดประชุม จัดเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน กอนตัดสินใจ
ในการดําเนินงาน

๑. มีการจัดเวทพีูดคุยระหวางผูรับผิดชอบโครงการและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อกาํหนด เปาหมาย ของหมูบาน

๕

๒. นําผลการประชุมมาใชในการจัดทาํแผนพัฒนาหมูบานในปตอไป

๓. มีการจดบันทกึ การจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นความตองการ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ การนํารายไดบางสวนที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของกลุมไปเพื่อนํามาใชใน
ชุมชนเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

๑. มีระบบการแบงปนผลประโยชนอยางมีระบบ เชน กําไรบางสวน
ใชในกระบวนการผลิต

๕

๒. มีการนําผลกาํไรที่ไดมาแบงปนใหสมาชิกอยางเปนธรรม

๓. มีการนําเงินบางสวนไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน สงเคราะห
การทําศพ การบริจาคใหวัด โรงเรียน หรือทําสาธารณะประโยชน
อื่น ๆ

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การดําเนินงานของกลุมเปนการรวมมือ
กันระหวางผูนํากลุม สมาชิก และคนใน
ชุมชน

๑. ผูนํากลุมมีภาวะผูนํา มีความซ่ือสัตย และเห็นแกประโยชนสวนรวมโดย
รับฟงความคิดเห็นสมาชิกภายในกลุมกอนการตัดสินใจลงมือทํากิจกรรม
ใด  ๆภายในกลุมเสมอ

๕

๒. สมาชิกมีสวนรวมในการผลิต ออกความคิดเห็น และไดรับการจัดสรรผล
กําไร

๓. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดีตอคนในหมูบาน

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ การกําหนดหลักเกณฑในการแบงปน

ผลประโยชนและการชวยเหลือคนใน
ชุมชนใหดํารงชีวิตอยูได

๑. มีการชีแ้จง ทําความตกลงหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชน
ใหกับสมาชิกทราบกอนการดําเนินงาน

๕

๒. มีการแบงปนผลประโยชนที่ไดใหกับสมาชิกอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน

๓. มีเอกสารการกําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔) ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/หมูบาน
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน

การบูรณาการ คือ ความรวมมือ ความชวยเหลือ การสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย งบประมาณบางสวนองคความรู การอํานวยความสะดวก
จากหนวยงานทองถิ่น อาทิเชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. จังหวัดและเครือขายความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี(เครือขายคลินิกเทคโนโลยี)

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ เชน อบต.
ผูใหญบาน กาํนัน อบต. เทศบาล รับรู
และยินดีใหการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ

๑. มีการแจงใหหนวยงานในทองถิ่นไดรับรูกิจกรรมของโครงการ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ

๕

๒. หนวยงานในทองถิ่นเขามาชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม

๓. หนวยงานในทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการ
ทํากิจกรรม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ หนวยงานระดับอําเภอ หรือจังหวัด ให

การสนับสนุน อาํนวยความสะดวก
๑. มีการแจงใหหนวยงานในระดับอําเภอ หรือจังหวัดไดรับรูกิจกรรม

ของโครงการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๕

๒. หนวยงานระดับอําเภอชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม

๓. หมูบานสามารถผลักดันแผนชุมชน/แผนหมูบานไปสูระดับอาํเภอ
จังหวัด

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ค - 6

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การดําเนินงานของกลุมเปนการรวมมือ
กันระหวางผูนํากลุม สมาชิก และคนใน
ชุมชน

๑. ผูนํากลุมมีภาวะผูนํา มีความซ่ือสัตย และเห็นแกประโยชนสวนรวมโดย
รับฟงความคิดเห็นสมาชิกภายในกลุมกอนการตัดสินใจลงมือทํากิจกรรม
ใด  ๆภายในกลุมเสมอ

๕

๒. สมาชิกมีสวนรวมในการผลิต ออกความคิดเห็น และไดรับการจัดสรรผล
กําไร

๓. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดีตอคนในหมูบาน

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ การกําหนดหลักเกณฑในการแบงปน

ผลประโยชนและการชวยเหลือคนใน
ชุมชนใหดํารงชีวิตอยูได

๑. มีการชีแ้จง ทําความตกลงหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชน
ใหกับสมาชิกทราบกอนการดําเนินงาน

๕

๒. มีการแบงปนผลประโยชนที่ไดใหกับสมาชิกอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน

๓. มีเอกสารการกําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔) ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/หมูบาน
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน

การบูรณาการ คือ ความรวมมือ ความชวยเหลือ การสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย งบประมาณบางสวนองคความรู การอํานวยความสะดวก
จากหนวยงานทองถิ่น อาทิเชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. จังหวัดและเครือขายความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี(เครือขายคลินิกเทคโนโลยี)

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ เชน อบต.
ผูใหญบาน กาํนัน อบต. เทศบาล รับรู
และยินดีใหการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ

๑. มีการแจงใหหนวยงานในทองถิ่นไดรับรูกิจกรรมของโครงการ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ

๕

๒. หนวยงานในทองถิ่นเขามาชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม

๓. หนวยงานในทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการ
ทํากิจกรรม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ หนวยงานระดับอําเภอ หรือจังหวัด ให

การสนับสนุน อาํนวยความสะดวก
๑. มีการแจงใหหนวยงานในระดับอําเภอ หรือจังหวัดไดรับรูกิจกรรม

ของโครงการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๕

๒. หนวยงานระดับอําเภอชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม

๓. หมูบานสามารถผลักดันแผนชุมชน/แผนหมูบานไปสูระดับอาํเภอ
จังหวัด

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ค - 6

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การดําเนินงานของกลุมเปนการรวมมือ
กันระหวางผูนํากลุม สมาชิก และคนใน
ชุมชน

๑. ผูนํากลุมมีภาวะผูนํา มีความซ่ือสัตย และเห็นแกประโยชนสวนรวมโดย
รับฟงความคิดเห็นสมาชิกภายในกลุมกอนการตัดสินใจลงมือทํากิจกรรม
ใด  ๆภายในกลุมเสมอ

๕

๒. สมาชิกมีสวนรวมในการผลิต ออกความคิดเห็น และไดรับการจัดสรรผล
กําไร

๓. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดีตอคนในหมูบาน

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ การกําหนดหลักเกณฑในการแบงปน

ผลประโยชนและการชวยเหลือคนใน
ชุมชนใหดํารงชีวิตอยูได

๑. มีการชีแ้จง ทําความตกลงหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชน
ใหกับสมาชิกทราบกอนการดําเนินงาน

๕

๒. มีการแบงปนผลประโยชนที่ไดใหกับสมาชิกอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน

๓. มีเอกสารการกําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔) ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/หมูบาน
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน

การบูรณาการ คือ ความรวมมือ ความชวยเหลือ การสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย งบประมาณบางสวนองคความรู การอํานวยความสะดวก
จากหนวยงานทองถิ่น อาทิเชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. จังหวัดและเครือขายความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี(เครือขายคลินิกเทคโนโลยี)

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ เชน อบต.
ผูใหญบาน กาํนัน อบต. เทศบาล รับรู
และยินดีใหการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ

๑. มีการแจงใหหนวยงานในทองถิ่นไดรับรูกิจกรรมของโครงการ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ

๕

๒. หนวยงานในทองถิ่นเขามาชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม

๓. หนวยงานในทองถิ่นใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการ
ทํากิจกรรม

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒ หนวยงานระดับอําเภอ หรือจังหวัด ให

การสนับสนุน อาํนวยความสะดวก
๑. มีการแจงใหหนวยงานในระดับอําเภอ หรือจังหวัดไดรับรูกิจกรรม

ของโครงการ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๕

๒. หนวยงานระดับอําเภอชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม

๓. หมูบานสามารถผลักดันแผนชุมชน/แผนหมูบานไปสูระดับอาํเภอ
จังหวัด

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................



ค - 7

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การนําองคความรูของเครือขายคลินิก
เทคโนโลยี/หนวยงานอื่น ๆ ถายทอดสู
ชุมชน

๑. มีการประสานความรวมมอืกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ๕
๒. มีการนําเทคโนโลยีของเครือขายอื่น ๆ มารวมถายทอดในชุมชน

เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ
๓. เกิดการแลกเปล่ียนองคความรู วัตถดิุบ วิทยากร ระหวางหมูบาน

ที่อยูภายใตโครงการคลินิกเทคโนโลย ีโครงการหมูบานแมขาย
วท. หรือโครงการอื่น ๆ ในหนวยงานของ วท.

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ รูปแบบของใหความชวยเหลือ เชน

งบประมาณสมทบบางสวน การอาํนวย
ความสะดวกของหนวยงานทองถิ่น

๑. ผูรับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุม ไดมีการประสานกบั
หนวยงานอื่น ๆ เพือ่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณสมทบ
เพิ่มเติม

๕

๒. มีหนวยงานอื่น ๆ นอกเหนอืจากขอ ๑-๓ ใหความชวยเหลือ เชน
การชวยเหลือดาน CSR

๓. หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๕) ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การขยายผล พิจารณาจากการมีวิทยากรทองถิ่นที่สามารถไปถายทอดยังหมูบานอื่น ๆ และความสามารถในการชักชวนหมูบานอื่นเขามาเปนลูกขาย
ของตนเองได
ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน

เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี
๑. การสรางวิทยากรใน
ทองถิ่น

การสรางวิทยากรในทองถิ่นและ
ถายทอดองคความรูอยาง
ตอเนื่อง

๑. มีการคัดเลือกคนที่จะมาเปนวิทยากรในแตละดาน ๕
๒. วิทยากรที่ไดรับการคัดเลือกไดถายทอดความรูใหกับ

คนในชุมชนและนอกชุมชน
๓. วิทยากรสามารถนาํเสนอเทคโนโลยีที่ไดรับการ

ถายทอดไดอยางชํานาญ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
๒. การจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ และการ
ใหบริการขอมูลใน
ชุมชน

ส่ือและชองทางในการถายทอด
และการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของหมูบาน

๑. มีการจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธกิจกรรมของกลุม
เชน แผนพับ คูมือเทคโนโลยี

๕

๒. นําส่ือที่จัดทําในขอ ๑ ไปเผยแพรผานชองทางตาง ๆ
เชน หอกระจายขาว ออกงาน เผยแพรผานเว็บไซต
social network

๓. มีหมูบานอื่น ๆ นําขอมูลที่จัดทําไปใชประโยชนตอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ค - 7

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การนําองคความรูของเครือขายคลินิก
เทคโนโลยี/หนวยงานอื่น ๆ ถายทอดสู
ชุมชน

๑. มีการประสานความรวมมอืกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ๕
๒. มีการนําเทคโนโลยีของเครือขายอื่น ๆ มารวมถายทอดในชุมชน

เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ
๓. เกิดการแลกเปล่ียนองคความรู วัตถดิุบ วิทยากร ระหวางหมูบาน

ที่อยูภายใตโครงการคลินิกเทคโนโลย ีโครงการหมูบานแมขาย
วท. หรือโครงการอื่น ๆ ในหนวยงานของ วท.

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ รูปแบบของใหความชวยเหลือ เชน

งบประมาณสมทบบางสวน การอาํนวย
ความสะดวกของหนวยงานทองถิ่น

๑. ผูรับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุม ไดมีการประสานกบั
หนวยงานอื่น ๆ เพือ่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณสมทบ
เพิ่มเติม

๕

๒. มีหนวยงานอื่น ๆ นอกเหนอืจากขอ ๑-๓ ใหความชวยเหลือ เชน
การชวยเหลือดาน CSR

๓. หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๕) ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การขยายผล พิจารณาจากการมีวิทยากรทองถิ่นที่สามารถไปถายทอดยังหมูบานอื่น ๆ และความสามารถในการชักชวนหมูบานอื่นเขามาเปนลูกขาย
ของตนเองได
ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน

เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี
๑. การสรางวิทยากรใน
ทองถิ่น

การสรางวิทยากรในทองถิ่นและ
ถายทอดองคความรูอยาง
ตอเนื่อง

๑. มีการคัดเลือกคนที่จะมาเปนวิทยากรในแตละดาน ๕
๒. วิทยากรที่ไดรับการคัดเลือกไดถายทอดความรูใหกับ

คนในชุมชนและนอกชุมชน
๓. วิทยากรสามารถนาํเสนอเทคโนโลยีที่ไดรับการ

ถายทอดไดอยางชํานาญ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
๒. การจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ และการ
ใหบริการขอมูลใน
ชุมชน

ส่ือและชองทางในการถายทอด
และการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของหมูบาน

๑. มีการจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธกิจกรรมของกลุม
เชน แผนพับ คูมือเทคโนโลยี

๕

๒. นําส่ือที่จัดทําในขอ ๑ ไปเผยแพรผานชองทางตาง ๆ
เชน หอกระจายขาว ออกงาน เผยแพรผานเว็บไซต
social network

๓. มีหมูบานอื่น ๆ นําขอมูลที่จัดทําไปใชประโยชนตอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ค - 7

ตัวชี้
วัด

ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การนําองคความรูของเครือขายคลินิก
เทคโนโลยี/หนวยงานอื่น ๆ ถายทอดสู
ชุมชน

๑. มีการประสานความรวมมอืกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ๕
๒. มีการนําเทคโนโลยีของเครือขายอื่น ๆ มารวมถายทอดในชุมชน

เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ
๓. เกิดการแลกเปล่ียนองคความรู วัตถดิุบ วิทยากร ระหวางหมูบาน

ที่อยูภายใตโครงการคลินิกเทคโนโลย ีโครงการหมูบานแมขาย
วท. หรือโครงการอื่น ๆ ในหนวยงานของ วท.

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔ รูปแบบของใหความชวยเหลือ เชน

งบประมาณสมทบบางสวน การอาํนวย
ความสะดวกของหนวยงานทองถิ่น

๑. ผูรับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุม ไดมีการประสานกบั
หนวยงานอื่น ๆ เพือ่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณสมทบ
เพิ่มเติม

๕

๒. มีหนวยงานอื่น ๆ นอกเหนอืจากขอ ๑-๓ ใหความชวยเหลือ เชน
การชวยเหลือดาน CSR

๓. หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๕) ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
การขยายผล พิจารณาจากการมีวิทยากรทองถิ่นที่สามารถไปถายทอดยังหมูบานอื่น ๆ และความสามารถในการชักชวนหมูบานอื่นเขามาเปนลูกขาย
ของตนเองได
ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน

เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี
๑. การสรางวิทยากรใน
ทองถิ่น

การสรางวิทยากรในทองถิ่นและ
ถายทอดองคความรูอยาง
ตอเนื่อง

๑. มีการคัดเลือกคนที่จะมาเปนวิทยากรในแตละดาน ๕
๒. วิทยากรที่ไดรับการคัดเลือกไดถายทอดความรูใหกับ

คนในชุมชนและนอกชุมชน
๓. วิทยากรสามารถนาํเสนอเทคโนโลยีที่ไดรับการ

ถายทอดไดอยางชํานาญ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
๒. การจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ และการ
ใหบริการขอมูลใน
ชุมชน

ส่ือและชองทางในการถายทอด
และการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของหมูบาน

๑. มีการจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธกิจกรรมของกลุม
เชน แผนพับ คูมือเทคโนโลยี

๕

๒. นําส่ือที่จัดทําในขอ ๑ ไปเผยแพรผานชองทางตาง ๆ
เชน หอกระจายขาว ออกงาน เผยแพรผานเว็บไซต
social network

๓. มีหมูบานอื่น ๆ นําขอมูลที่จัดทําไปใชประโยชนตอ
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................



ค - 8

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓. การสรางเครือขาย
ทั้งภายใน ภายนอก
ชุมชน/หมูบาน

กระบวนการสรางเครือขาย
การศึกษาดูงานจากหมูบานตาง ๆ

๑. มีการจดบันทกึกลุมที่เขาศึกษาดูงาน ๕
๒. ในชุมชนมีจํานวนผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากแผนทีว่างไว
๓. มีการขยายผลไปยังหมูบานอื่น ๆ และมีการติดตอ

ประสานงานเพื่อใหเขามาเปนลูกขายในอนาคต
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
๔. การวิเคราะหลูกขาย กระบวนการวิเคราะหลูกขายที่

จะเขามารับการถายทอด
๑. มีการเก็บรวมรวมขอมูลหมูบานที่ตองการมาเปนลูก
ขาย

๕

๒. มีการนาํขอมูลในขอ ๑ มาวิเคราะหรวมกัน เพื่อ
คัดเลือกลูกขาย
๓. มีการลงพื้นที่ในหมูบานที่ผานการพจิารณาในขอ ๒ ที่
จะมาเปนลูกขายและรวบรวมขอมูลศักยภาพและความ
พรอมของลูกขาย

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ขอคิดเห็นเพ่ิมเตมิ
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ขอสรุป

กรณีหมูบานตอเน่ือง(ปที่ ๑ หรือปที่ ๒) เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการดาํเนินงานในปงบประมาณตอไป
กรณีหมูบานที่ดาํเนินการเปนปที่ ๓ เห็นควรใหยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ..........................................
(..................................................)

ผูประเมิน

ค - 8

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓. การสรางเครือขาย
ทั้งภายใน ภายนอก
ชุมชน/หมูบาน

กระบวนการสรางเครือขาย
การศึกษาดูงานจากหมูบานตาง ๆ

๑. มีการจดบันทกึกลุมที่เขาศึกษาดูงาน ๕
๒. ในชุมชนมีจํานวนผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากแผนทีว่างไว
๓. มีการขยายผลไปยังหมูบานอื่น ๆ และมีการติดตอ

ประสานงานเพื่อใหเขามาเปนลูกขายในอนาคต
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
๔. การวิเคราะหลูกขาย กระบวนการวิเคราะหลูกขายที่

จะเขามารับการถายทอด
๑. มีการเก็บรวมรวมขอมูลหมูบานที่ตองการมาเปนลูก
ขาย

๕

๒. มีการนาํขอมูลในขอ ๑ มาวิเคราะหรวมกัน เพื่อ
คัดเลือกลูกขาย
๓. มีการลงพื้นที่ในหมูบานที่ผานการพจิารณาในขอ ๒ ที่
จะมาเปนลูกขายและรวบรวมขอมูลศักยภาพและความ
พรอมของลูกขาย

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ขอคิดเห็นเพ่ิมเตมิ
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ขอสรุป

กรณีหมูบานตอเน่ือง(ปที่ ๑ หรือปที่ ๒) เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการดาํเนินงานในปงบประมาณตอไป
กรณีหมูบานที่ดาํเนินการเปนปที่ ๓ เห็นควรใหยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ..........................................
(..................................................)

ผูประเมิน

ค - 8

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๓. การสรางเครือขาย
ทั้งภายใน ภายนอก
ชุมชน/หมูบาน

กระบวนการสรางเครือขาย
การศึกษาดูงานจากหมูบานตาง ๆ

๑. มีการจดบันทกึกลุมที่เขาศึกษาดูงาน ๕
๒. ในชุมชนมีจํานวนผูรับบริการเพิ่มขึ้นจากแผนทีว่างไว
๓. มีการขยายผลไปยังหมูบานอื่น ๆ และมีการติดตอ

ประสานงานเพื่อใหเขามาเปนลูกขายในอนาคต
การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
๔. การวิเคราะหลูกขาย กระบวนการวิเคราะหลูกขายที่

จะเขามารับการถายทอด
๑. มีการเก็บรวมรวมขอมูลหมูบานที่ตองการมาเปนลูก
ขาย

๕

๒. มีการนาํขอมูลในขอ ๑ มาวิเคราะหรวมกัน เพื่อ
คัดเลือกลูกขาย
๓. มีการลงพื้นที่ในหมูบานที่ผานการพจิารณาในขอ ๒ ที่
จะมาเปนลูกขายและรวบรวมขอมูลศักยภาพและความ
พรอมของลูกขาย

การใหคะแนน : ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน 2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดําเนินการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

ขอคิดเห็นเพ่ิมเตมิ
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ขอสรุป

กรณีหมูบานตอเน่ือง(ปที่ ๑ หรือปที่ ๒) เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการดาํเนินงานในปงบประมาณตอไป
กรณีหมูบานที่ดาํเนินการเปนปที่ ๓ เห็นควรใหยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงชื่อ..........................................
(..................................................)

ผูประเมิน



ง - 1

ภาคผนวก ง.
ขอมูลหมูบานขอมูลหมูบานแแมมขขาายยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

((หมูบานหมูบานแมขายแมขาย วทวท.).)

ง-1 พื้นท่ีท่ีม(ีจังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559
ง-2 จํานวนหมูบานแมขาย วท. ท่ีดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559
ง-3 หมูบาน วท. ท่ีดําเนินงาน ป 2559

ง - 1

ภาคผนวก ง.
ขอมูลหมูบานขอมูลหมูบานแแมมขขาายยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

((หมูบานหมูบานแมขายแมขาย วทวท.).)

ง-1 พื้นท่ีท่ีม(ีจังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559
ง-2 จํานวนหมูบานแมขาย วท. ท่ีดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559
ง-3 หมูบาน วท. ท่ีดําเนินงาน ป 2559

ง - 1

ภาคผนวก ง.
ขอมูลหมูบานขอมูลหมูบานแแมมขขาายยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

((หมูบานหมูบานแมขายแมขาย วทวท.).)

ง-1 พื้นท่ีท่ีม(ีจังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559
ง-2 จํานวนหมูบานแมขาย วท. ท่ีดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559
ง-3 หมูบาน วท. ท่ีดําเนินงาน ป 2559



เมือง
เชียงใหม

จอมทอง แมแจม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แมแตง แมริม สะเมิง ฝาง แมอาย พราว สันปาตอง สัน
กําแพง

ดอยหลอ กัลยาณิ
วัตนา

สารถี สันทราย หางดง แมออน แมวาง

ฮอด ดอยเตา อมกอย เวียงแหง ไชย
ปราการ

 9 อําเภอ  10 หมูบาน  16 อําเภอ

เมืองลําพูน แมทา บานโฮง ลี้ ทุงหัวชาง ปาซาง บานธิ เวียง
หนองลอง

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
ลําปาง

แมเมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจหม วังเหนือ เถิน แมพริก แมทะ สบปราม หางฉัตร เมือง
ปาน

 8 อําเภอ  9 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
อุตรดิตถ

ตรอน ทาปลา นํ้าปาด ฟากทา บานโคก พิชัย ลับแล ทอง
แสนขัน

 9 อําเภอ  17 หมูบาน  0 อําเภอ

เมืองแพร รองกวาง ลอง สูงเมน เดนชัย สอง วังช้ิน หนองมวง
ไข

 5 อําเภอ  11 หมูบาน  3 อําเภอ

เมืองนาน แมจริม บานหลวง นานอย ปว ทาวังผา เวียงสา ทุงชาง เชียง
กลาง

นาหมื่น สันติสุข บอเกลือ สองแคว ภูเพียง เฉลิมพระ
เกียรติ

 4 อําเภอ  7 หมูบาน  11 อําเภอ

เมืองพะเยา จูน เชียงคํา เชียงมวน ดอกคําใต ปง แมใจ ภูซาง ภูกาม
ยาว

 5 อําเภอ  7 หมูบาน  4 อําเภอ

พื้นที่ที่มี(จังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 25 อําเภอ

2.จังหวัดลําพูน จํานวน 8 อําเภอ

3.จังหวัดลําปาง จํานวน 13 อําเภอ

4.จังหวัดอุตรดิตถ 9 อําเภอ

5.จังหวัดแพร จํานวน 8 อําเภอ

6.จังหวัดนาน จํานวน 15 อําเภอ

7.จังหวัดพะเยา จํานวน 9 อําเภอ

8.จังหวัดเชียงราย จํานวน 18 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

ง-2

เมือง
เชียงราย

เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ปาแดด แมจัน เชียงแสน แมสาย แมสรวย เวียงปา
เปา

พญาเม็ง
ราย

เวียง
แกน

ขุนตาล แมฟา
หลวง

แมลาว เวียงเชียงรุง ดอยหลวง

 8 อําเภอ  8 หมูบาน  10 อําเภอ

เมือง
แมฮองสอ

น

ขุนยวม ปาย แมสะเรียง แมลานอย สบเมย ปางมะ
ผา

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  6 อําเภอ

เมือง
นครสวรรค

โกรกพระ ชุมแสง หนองบัว บรรพต
พิสัย

เกาเลี้ยว ตาคลี ทาตะโก ไพศาลี ตากฟา แมวงก แมเปน ชุมตาบง พยุหะคีรี ลาดยาว

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  14 อําเภอ

เมือง
อุทัยธานี

ทัพทัน สวาง
อารมณ

หนองฉาง หนองขา
หยาง

บานไร ลานสัก หวยคต

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  8 อําเภอ

เมือง
กําแพงเพช

ร

ไทรงาม คลองลาน ขาณุวรลักษ
บุรี

คลองขลุง พราน
กระตาย

ลาน
กระบือ

ทราย
ทองวัฒนา

ปาง
ศิลาทอง

บึงสามัคคี โกสัมพี
นคร

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  9 อําเภอ

เมืองตาก บานตาก สามเงา แมระมาด ทาสองยาง แมสอด พบพระ อุมผาง วังเจา

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
สุโขทัย

บานดาน
ลานหอย

คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีสัชนา
ลัย

ศรีสําโรง สวรรค
โลก

ศรีนคร ทุงเสลี่
ยม

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  6 อําเภอ

เมือง
พิษณุโลก

นครไทย ชาติ
ตระการ

บางระกํา บาง
กระทุม

พรหมพิราม วัดโบสถ วังทอง เนิน
มะปราง

 6 อําเภอ  11 หมูบาน  3 อําเภอ

เมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธ์ิ
ประทับ

ชาง

ตะพานหิน บางมูล
นาถ

โพทะเล สามงาม ทับคลอ สาก
เหล็ก

บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี

10.จังหวัดนครสวรรค จํานวน 15 อําเภอ

8.จังหวัดเชียงราย จํานวน 18 อําเภอ

9.จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 7 อําเภอ

11.จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 8 อําเภอ

12.จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 อําเภอ

13.จังหวัดตาก จํานวน 9 อําเภอ

14.จังหวัดสุโขทัย จํานวน 9 อําเภอ

15.จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9 อําเภอ

16.จังหวัดพิจิตร จํานวน 12 อําเภอ
เมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธ์ิ

ประทับ
ชาง

ตะพานหิน บางมูล
นาถ

โพทะเล สามงาม ทับคลอ สาก
เหล็ก

บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  8 อําเภอ

ง-2



พื้นที่ที่มี(จังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559 หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมือง
เพชรบูรณ

ชนแดน หลมสัก หลมเกา วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ บึงสามพัน นํ้าหนาว วังโปง เขาคอ

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  11 อําเภอ

เมืองชลบุรี บานบึง หนองใหญ บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ บอทอง เกาะ
จันทร

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  10 อําเภอ

เมือง
ระยอง

บานฉาง แกลง วังจันทร บานคาย ปลวกแดง เขาซะ
เมา

นิคม
พัฒนา

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  7 อําเภอ

เมือง
จันทบุรี

ขลุง ทาใหม โปงนํ้ารอน มะขาม แหลมสิงห สอยดาว แกงหาง
แมว

นายาย
อาม

เขาคิชฌกูฎ

 3 อําเภอ  4 หมูบาน  7 อําเภอ

เมืองตราด คลองใหญ เขาสมิง บอไร แหลมงอบ เกาะกูด เกาะชาง

 2 อําเภอ  3 หมูบาน  5 อําเภอ

บางบอ บางพลี พระ
ประแดง

พระสมุทร
เจดีย

บางเสา
ธง

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
นนทบุรี

บางกรวย บางใหญ บางบัวทอง ไทรนอย ปากเกร็ด

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
ปทุมธานี

คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุม
แกว

ลําลูกกา สามโคก

4.จังหวัดตราด จํานวน 7 อําเภอ

17.จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 11 อําเภอ

ภาคตะวันออก 4 จังหวัด
1.จังหวัดชลบุรี จํานวน 11 อําเภอ

2.จังหวัดระยอง จํานวน 8 อําเภอ

3.จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 อําเภอ

ภาคกลาง 21 จังหวัด ***ไมรวมกรุงเทพมหานคร
1.จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 อําเภอ

2.จังหวัดนนทบุรี จํานวน 6 อําเภอ

3.จังหวัดปทุมธานี จํานวน 7 อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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เมือง
ปทุมธานี

คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุม
แกว

ลําลูกกา สามโคก

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  3 อําเภอ

พระนครศรี
อยุธยา

ทาเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะ
หัน

ผักไห วังนอย เสนา บางซาย อุทัย มหาราช บาน
แพรก

ภาชี ลาดบัว
หลวง

 5 อําเภอ  7 หมูบาน  11 อําเภอ

เมือง
อางทอง

ไชไย ปาโมก โพธ์ิทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ สามโก

 1 อําเภอ  2 หมูบาน  6 อําเภอ

เมืองลพบุรี พัฒนานิคม โคกสําโรง ชัยบาดาล ทาวุง บานหมี่ ทาหลวง สระโบสถ ลําสนธิ หนองมวง
 0 อําเภอ  0 หมูบาน  11 อําเภอ

เมือง
สิงหบุรี

บางระจัน คาย
บางระจัน

พรหมบุรี ทาชาง อินทรบุรี

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  6 อําเภอ

เมือง
ชัยนาท

มโนรมย วัดสิงห สรรพยา สรรคบุรี หันคา หนอง
มะโมง

เนินขาม

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  8 อําเภอ

เมือง
สระบุรี

แกงคอย หนองแค วิหารแดง บานหมอ ดอนพุด หนอง
โดน

พระพุทธ
บาท

เสาไห มวกเหล็ก วังมวง เฉลิมพระ
เกียรติ

หนอง
แซง

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  11 อําเภอ

เมือง
ฉะเชิงเทรา

บางคลา บางนํ้า
เปรี้ยว

บางปะกง บานโพธ์ิ พนมสารคาม ราช
สาสน

สนามชัย
เขต

แปลง
ยาว

ทาตะเกียบ คลอง
เข่ือน

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  8 อําเภอ

เมือง
ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี นาดี วังนํ้าเย็น บานสราง ประจันตคาม ศรีมหา
โพธ์ิ

ศรีมโหสถ

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  7 อําเภอ

ปากพลี บวนนา องครักษ
 0 อําเภอ  0 หมูบาน  4 อําเภอ

11.จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 7 อําเภอ

4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 16 อําเภอ

5.จังหวัดอางทอง จํานวน 7 อําเภอ

6.จังหวัดลพบุรี จํานวน 11 อําเภอ

7.จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 6 อําเภอ

8.จังหวัดชัยนาท จํานวน 8 อําเภอ

9.จังหวัดสระบุรี จํานวน 13 อําเภอ

10.จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 11 อําเภอ

โคกเจริญ

12.จังหวัดนครนายก จํานวน 4 อําเภอ

13.จังหวัดสระแกว จํานวน 9 อําเภอ

เมืองนครนายก

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  4 อําเภอ

คลองหาด ตาพระยา วังนํ้าเย็น วัฒนานคร เขา
ฉกรรจ

โคกสูง วังสมบูรณ

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  9 อําเภอ

อรัญประเทศ
13.จังหวัดสระแกว จํานวน 9 อําเภอ

เมืองสระแกว

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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พื้นที่ที่มี(จังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559 หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมือง
ราชบุรี

จอมบึง สวนผึ้ง ดําเนินสะดวก บานโปง บางแพ โพธาราม ปากทอ วัดเพลง บานคา

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  6 อําเภอ

เมือง
กาญจนบุรี

ไทรโยค บอพลอย ศรีสวัสด์ิ ทามะกา ทามวง ทองผา
ภูมิ

สังขละบุรี พนม
ทวน

เลาขวัญ ดาน
มะขาม

เต้ีย

หนองปรือ หวย
กระเจา

 1 อําเภอ  2 หมูบาน  12 อําเภอ

เมือง
สุพรรณบุรี

เดิมบาง
นางบวช

ดานชาง บางปลามา ศรี
ประจันต

ดอนเจดีย สองพี่
นอง

สามชุก อูทอง หนองหญา
ไช

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  7 อําเภอ

เมือง
นครปฐม

กําแพงแสน นครชัยศรี ดอมตูม บางเลน สามพราน พุทธ
มณฑล

 2 อําเภอ  5 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
สมุทรสาคร

กระทุมแบน บานแพว

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  1 อําเภอ

เมือง
สมุทรสงคร

าม

บางคนที อัมพวา

 0 อําเภอ  0 หมูบาน  3 อําเภอ

เมือง
เพชรบุรี

เขายอย หนอง
หญาปลอง

ชะอํา ทายาง บานลาด บาน
แหลม

แกง
กระจาน

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  5 อําเภอ

14.จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 อําเภอ

15.จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13 อําเภอ

16.จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 อําเภอ

17.จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ

18.จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 อําเภอ

19.จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 อําเภอ

20.จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 8 อําเภอ

21.จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 8 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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 3 อําเภอ  3 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
ประจวบคีรี

ขันธ

กุยบุรี บาง
สะพาน

บางสะพาน
นอย

ปราณบุรี หัวหิน สาม
รอยยอด

ทับสะแก

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  7 อําเภอ

เมือง
นครราชสีม

า

ครบุรี เสิงสาง คง บาน
เหลื่อม

จักราช โชคชัย ดานขุนทด โนนไทย โนนสูง ขาม
สะแกแสง

บัวใหญ ประทาย ปกธงชัย พิมาย เฉลิมพระ
เกียรติ

ลําทะเมนชัย บัวลาย สีดา พระ
ทองคํา

หวยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีค้ิว ปากชอง หนอง
บุนมาก

แกง
สนามนาง

โนนแดง วังนํ้าเขียว เทพารักษ เมืองยาง

 7 อําเภอ  9 หมูบาน  25 อําเภอ

เมือง
บุรีรัมย

คูเมือง กระสัง นางรอง หนองกี่ ละหานทราย ประ
โคนชัย

บานกรวด พุทไธสง ลําปลาย
มาศ

สตึก ปะคํา โนนดินแดง บานดาน แคนดง เฉลิมพระ
เกียรติ

นาโพธ์ิ หนอง
หงส

ซํานิ พลับพลาชัย หวยราช โนนสุวรรณ

 7 อําเภอ  7 หมูบาน  16 อําเภอ

เมือง
สุรินทร

ชุมพลบุรี ทาตูม จอมพระ ปราสาท กาบเชิง รัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ สังขะ ลําดวน สําโรงทาน บัวเชด พนมดง
รัก

ศรีณรงค เขวาสินริ
นทร

โนนนารายณ

 4 อําเภอ  5 หมูบาน  13 อําเภอ

เมืองศรีสะ
เกษ

ยางชุมนอย กันทรา
รมย

กันทรลักษ ขุขันธ ไพรบึง ปรางคกู ขุนหาญ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ พยุห โพธ์ิศรี
สุวรรณ

ศิลาลาด โนนคูณ ศรีรัตนะ หวยทับทัน เมืองจันทร เบญจ
ลักษ

ภูสิงห

นํ้าเกลี้ยง วังหิน
 5 อําเภอ  5 หมูบาน  17 อําเภอ

ศรีเมือง
ใหม

โขงเจียม เข่ืองใน เขมราฐ นาจะ
หลวย

เดชอุดม นํ้าขุน นํ้ายืน บุณฑริก ตระการ
พืชผล

กุด
ขาวปุน

พิบูลมัง
สาหาร

เหลาเสือ
โกก

มวง
สามสิบ

วารินชําราบ ตาลสุม ดอนมด
แดง

สิรินธร

นาตาล ทุงศรีอุดม สวางวีระ
วงศ

โพธ์ิไทร สําโรง นาเยีย

 12 อําเภอ  13 หมูบาน  15 อําเภอ

เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คําเข่ือนแกว ปาต้ิว มหาชนะชัย คอวัง เลิงนกทา

1.จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ

21.จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 8 อําเภอ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมืองอุบลราชธานี

ไทยเจริญ

2.จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 23 อําเภอ

3.จังหวัดสุรินทร จํานวน 17 อําเภอ

4.จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 22 อําเภอ

5.จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 25 อําเภอ

6.จังหวัดยโสธร จํานวน 9 อําเภอ

บานใหมไชยพจน

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คําเข่ือนแกว ปาต้ิว มหาชนะชัย คอวัง เลิงนกทา

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  5 อําเภอ

ไทยเจริญ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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พื้นที่ที่มี(จังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559 หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมืองชัยภูมิ บานเขวา คอน
สวรรค

เกษตร
สมบูรณ

หนองบัว
แดง

จัตุรัส บําเหน็จ
ณรงค

หนองบัว
ระเหว

เทพสถิต แกงครอ ภักดีชุม
พล

เนินสงา ซับใหญ คอนสาร ภูเขียว บานแทน

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  12 อําเภอ

ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา เสนางคนิคม

 3 อําเภอ  4 หมูบาน  4 อําเภอ

เมือง
หนองบัวลํา

ภู

นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณ
คูหา

นาวัง

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  4 อําเภอ

เมือง
ขอนแกน

บานฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู นํ้าพอง อุบลรัตน กระนวน บานไผ เปอยนอย พล แวงใหญ หนอง
นาคํา

บานแฮด โนนศิลา เวียงเกา แวงนอย หนอง
สองหอง

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผามาน ซําสูง โคกโพธ์ิ
ไชย

 6 อําเภอ  7 หมูบาน  20 อําเภอ

เมือง
อุดรธานี

กุดจับ หนองวัว
ซอ

กุมภวาป โนน
สะอาด

หนองหาน ทุงฝน ไชยวาน ศรีธาตุ วังสามหมอ นายูง พิบูลยรักษ กูแกว ประจักษ
ศิลปาคม

นํ้าโสม บานดุง สรางคอม หนองแสง บานผือ เพ็ญ

 5 อําเภอ  6 หมูบาน  15 อําเภอ

เมืองเลย นาดวง เชียงคาน ปากชม ดานซาย นาแหว ภูเรือ ทาลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน
 4 อําเภอ  6 หมูบาน  10 อําเภอ

เมือง
หนองคาย

ทาบอ โพนพิสัย ศรีเชียงใหม สังคม สระใคร เฝาไร รัตนวาป โพธ์ิตาก

 1 อําเภอ  1 หมูบาน  8 อําเภอ

เมืองบึง
กาฬ

เซกา โซพิสัย ศรีวิไล บุงคลา ปากคาด บึงโขง
หลง

พรเจริญ

9.จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 อําเภอ

10.จังหวัดขอนแกน จํานวน 26 อําเภอ

7.จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 16 อําเภอ

เมืองอํานาจเจริญ หัวตะพาน ลืออํานาจ
8.จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 7 อําเภอ

11.จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 อําเภอ

12.จังหวัดเลย จํานวน 14 อําเภอ

14.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 อําเภอ

13.จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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เมืองบึง
กาฬ

เซกา โซพิสัย ศรีวิไล บุงคลา ปากคาด บึงโขง
หลง

พรเจริญ

 3 อําเภอ  3 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
มหาสารคา

ม

แกดํา โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆ
ภูมิพิสัย

วาป
ปทุม

ยางสีสุราช กุดรัง ช่ืนชม นาดูน

 6 อําเภอ  7 หมูบาน  9 อําเภอ

เมือง
รอยเอ็ด

เกษตรวิสัย ปทุมรัตน จตุรพักตร
พิมาน

ธวัชบุรี พนมไพร โพนทอง โพธ์ิชัย หนอง
พอก

เสลภูมิ จังหาร เชียงขวัญ หนองฮี เมือง
สรวง

โพนทราย สุวรรณภูมิ ทุงเขาหลวง ศรีสมเด็จ อาจ
สามารถ

เมยวดี

 5 อําเภอ  5 หมูบาน  15 อําเภอ

เมือง
กาฬสินธุ

นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิ
นารายณ

เขาวง ยาง
ตลาด

หวยเม็ก สหัส
ขันธุ

ทาคันโท หนองกุง
ศรี

สมเด็จ หวยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย คํามวง

 4 อําเภอ  4 หมูบาน  14 อําเภอ

เมือง
สกลนคร

กุสุมาสย กุดบาก พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ นิคมนํ้า
อูน

วานรนิวาส คําตา
กลา

สวางแดน
ดิน

สองดาว เตางอย โคกศรี
สุพรรณ

เจริญ
ศิลป

โพนนาแกว ภูพาน บานมวง อากาศ
อํานวย

 10 อําเภอ  12 หมูบาน  8 อําเภอ

เมือง
นครพนม

ปลาปาก ทาอุเทน บานแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ศรีสงคราม นาหวา โพนสวรรค นาทม วังยาง

 8 อําเภอ  8 หมูบาน  4 อําเภอ

เมือง
มุกดาหาร

นิคมคํา
สรอย

ดอนตาล ดงหลวง คําชะอี หวานใหญ หนองสูง

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  5 อําเภอ

เมืองชุมพร ทาแซะ ละแม ทุงตะโก หลังสวน พะโตะ ปะทิว สวี
 5 อําเภอ  5 หมูบาน  3 อําเภอ

เมือง
ระนอง

กะเปอร กระบุรี ละอุน สุขสําราญ

 2 อําเภอ  3 หมูบาน  3 อําเภอ

เมืองสุ
ราษฎรธานี

กาญจนดิษฐ พนม พุนพิน เกาะพะงัน ชัยบุรี เคียนซา คีรีรัฐนิคม เกาะส
มุย

ไชยา ทาชนะ บานตาขุน บานนา
เดิม

บานนา
สาร

พระแสง วิภาวดี เวียงสระ ดอนสัก ทาฉาง

15.จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 13 อําเภอ

16.จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 20 อําเภอ

17.จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 18 อําเภอ

18.จังหวัดสกลนคร จํานวน 18 อําเภอ

19.จังหวัดนครพนม จํานวน 12 อําเภอ

20.จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 7 อําเภอ

ภาคใต 14 จังหวัด
1.จังหวัดชุมพร จํานวน 8 อําเภอ

2.จังหวัดระนอง จํานวน 5 อําเภอ

3.จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 19 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมืองสุ
ราษฎรธานี

กาญจนดิษฐ พนม พุนพิน เกาะพะงัน ชัยบุรี เคียนซา คีรีรัฐนิคม เกาะส
มุย

ไชยา ทาชนะ บานตาขุน บานนา
เดิม

บานนา
สาร

พระแสง วิภาวดี เวียงสระ ดอนสัก ทาฉาง

 6 อําเภอ  6 หมูบาน  13 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

ง-5



พื้นที่ที่มี(จังหวัด/อําเภอ) หมูบาน วท. ป พ.ศ. 2553-2559 หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

เมืองพังงา กะปง ทับปุด เกาะยาว คุระบุรี ตะกั่วทุง ตะกั่วปา ทาย
เหมือง

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  6 อําเภอ

เมืองภูเก็ต กะทู ถลาง
 2 อําเภอ  2 หมูบาน  1 อําเภอ

เมือง
นครศรีธรร

มราช

รอนพิบูลย ขนอม ฉวาง เชียรใหญ ทุงใหญ ทุงสง ชะอวด พระ
พรหม

นาบอน ปากพนัง เฉลิมพระ
เกียรติ

บางขัน พิปูน ลานสะกา สิชล หัวไทร จุฬาภรณ นบพิตํา ชางกลาง

ทาศาลา พรหมคีรี ถํ้าพรรณ
รา

 8 อําเภอ  10 หมูบาน  15 อําเภอ

เมืองกระบี่ เขาพนม คลองทอม เหนือคลอง เกาะลันตา ปลายพระยา ลําทับ อาวลึก
 3 อําเภอ  4 หมูบาน  5 อําเภอ

เมืองตรัง ปะเหลียน ยานตาขาว รัษฎา กันตัง วังวิเศษ สิเกา หวยยอด หาด
สําราญ

นาโยง

 4 อําเภอ  5 หมูบาน  6 อําเภอ

เมืองพัทลุง ปาบอน เขาชัยสน ศรีนครินทร ตะโหมด ปากพะยูน ควนขนุน กงหรา ปา
พะยอม

ศรีบรรพต บางแกว

 6 อําเภอ  10 หมูบาน  5 อําเภอ

เมืองสตูล ละงู ควน
กาหลง

ควนโดน ทาแพ ทุงหวา มะนัง

 2 อําเภอ  2 หมูบาน  5 อําเภอ

เมือง
สงขลา

ควนเนียง รัตภูมิ หาดใหญ เทพา นาทวี กระแส
สินธุ

สทิงพระ นา
หมอม

บางกล่ํา ระโนด สะบายอย สิงหนคร คลอง
หอยโขง

จะนะ สะเดา

4.จังหวัดพังงา จํานวน 8 อําเภอ

11.จังหวัดสงขลา จํานวน 16 อําเภอ

5.จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ

6.จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 23 อําเภอ

7.จังหวัดกระบี่ จํานวน 8 อําเภอ

8.จังหวัดตรัง จํานวน 10 อําเภอ

9.จังหวัดพัทลุง จํานวน 11 อําเภอ

10.จังหวัดสตูล จํานวน 7 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน

ง-6

เมือง
สงขลา

ควนเนียง รัตภูมิ หาดใหญ เทพา นาทวี กระแส
สินธุ

สทิงพระ นา
หมอม

บางกล่ํา ระโนด สะบายอย สิงหนคร คลอง
หอยโขง

จะนะ สะเดา

 8 อําเภอ  9 หมูบาน  8 อําเภอ

เมือง
ปตตานี

กะพอ โคกโพธ์ิ ทุงยางแดง ปะนาแระ มายอ ไมแกน ยะรัง ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก แมลาน

 2 อําเภอ  3 หมูบาน  10 อําเภอ

เมืองยะลา รามัน ยะหา บันนังสตา ธารโต เบตง กาบัง กรงปนัง
 8 อําเภอ  10 หมูบาน  0 อําเภอ

เมือง
นราธิวาส

แวง จะแนะ ตากใบ บาเจาะ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร สุคิริน สุไหงโกลก สุไหงปาดี เจาะไอ
รอง

 3 อําเภอ  4 หมูบาน  10 อําเภอ

12.จังหวัดปตตานี จํานวน 12 อําเภอ

13.จังหวัดยะลา จํานวน 8 อําเภอ

14.จังหวัดนราธิวาส จํานวน 13 อําเภอ

หมายเหตุ = อําเภอที่มหีมูบาน
= อําเภอที่ไมมีหมูบาน
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ประเมิน
ป57
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58
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นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

57

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

56

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

55

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

54 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

1 สสนก. เหนือ กําแพงเพชร เมือง หมูบานตนนํ้า (ชุมชนหนองปงไก) บานหนองปงไก อ.เมือง 78 87  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

2 สสนก. เหนือ เชียงใหม ดอย
สะเก็ด

หมูบานตนนํ้า (ปาสักงาม) บานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด

85 87  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

55

3 สสนก. เหนือ เชียงใหม แมแจม หมูบานตนนํ้า (เครือขายลุมนํ้าแม
ละอุป)

เครือขายแมนํ้าละอุป ต.แจมหลวง
อ.แมแจม

92 87  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

55

4 สสนก. เหนือ เชียงราย เวียงปา
เปา

หมูบานตนนํ้า (ชุมชนรักษปาตนนํ้า
แมลาว)

ชุมชนรักษปาบานตนแมนํ้าลาว อ.
เวียงปาเปา

92 83  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

56

5 สสนก. เหนือ ตาก แมสอด หมูบานตนนํ้า (หวยปลาหลด) บานหวยปลาหลด ต.ดานแมละเมา
อ.แมสอด

83 97  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

56

รับ
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รแ
ละ

โล 
ป

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (บาท/ป)ประเมิน
ป 58

ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

update : 12 พ.ค. 59 ง-7

5 สสนก. เหนือ ตาก แมสอด หมูบานตนนํ้า (หวยปลาหลด) บานหวยปลาหลด ต.ดานแมละเมา
อ.แมสอด

83 97  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

56

6 สสนก. เหนือ ตาก เมือง หมูบานตนนํ้า (ชุมชนบานโปงแดง) บานโปงแดง อ.เมือง 84 83  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

56

7 สสนก. อีสาน บุรีรัมย นางรอง หมูบานนํ้าแลง (บานล่ิมทอง)J บานล่ิมทอง ต.หนองโบสถ  อ.
นางรอง 

91 100  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

55

8 สสนก. อีสาน บุรีรัมย บานดาน หมูบานนํ้าแลง (บานโนนขวาง)J บานโนนขวาง อ.บานดาน 77 90  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

9 สสนก. อีสาน นครราชสีมา ชุมพวง หมูบานนํ้าแลง (บานโนนรัง)J บานโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 95 93  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

55

10 สสนก. อีสาน ยโสธร คอวัง หมูบานนํ้าแลง (ชุมชนบานตูม) บานตูม อ.คอวัง 73 77  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

11 สสนก. อีสาน อุบลราชธานี โพธิ์ไทร หมูบานนํ้าแลง (บานผาชัน) บานผาชัน ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร 88 90  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

56

12 สสนก. ตะวันอ
อก

ตราด เมือง หมูบานนํ้ากรอย (บานเปร็ดใน) บานเปร็ดใน ต.หวงนํ้าขาว อ.เมือง 84 100  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

55

13 สสนก. ใต สุราษฎรธานี พนม หมูบานตนนํ้า (บานทรายนวล) บานบางทรายนวล ต.คลองชะอุน
อ.พนม

65 87  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

14 สสนก. ใต สุราษฎรธานี พุนพิน หมูบานตนนํ้า (ชุมชนบานลีเล็ด) บานลีเล็ด อ.พุนพิน 63 90  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

15 สสนก. ใต สงขลา รัตภูมิ หมูบานตนนํ้า (ชุมชนเขาพระ)J ชุมชนบานเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัต
ภูมิ

68 87  NB  NB  NB นางรอยบุญ
รัศมีเทศ

16 วศ.  อีสาน นครพนม ทาอุเทน หมูบานเครื่องปนดินเผาบานกลาง กลุมเครื่องปนดินเผาบานกลาง หมู
1 ต.โนนกลาง อ.ทาอุเทน จ.
นครพนม

82.00 79.37 61.70  -  -  -         250,000         250,000 250,000 นางวรรณา ต.
แสงจันทร

58

update : 12 พ.ค. 59 ง-7
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รับ
ปร
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าศ

นีย
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รแ
ละ

โล 
ป

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (บาท/ป)ประเมิน
ป 58

ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

17 วศ.  กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

ผักไห หมูบานแปรรูปขาวหอมนิล
พระนครศรีอยุธยา(หมูบานแปรรูป
ขาวหอมนิล)

ต.ผักไห อ.ผักไห Ø           90,000         145,000  N  NB  NB นางสุบงกช
ทรัพยแตง

18 วศ.  กลาง อางทอง วิเศษ
ชัยชาญ

หมูบานขาวหอมนิล J บานไผจําศีล 1.หมูบานศาลเจาโรง
ทอง ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัย
ชาญ
2.หมูบานยี่ลน ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัย
ชาญ
3.หมูบานแสวงหา ต.แสวงหา อ.
วิเศษชัยชาญ

96.00 94.30 77      2,148,800         359,000         300,000         300,000  NB นายชัยวัฒน
ธานีรัตน

55
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18 วศ.  กลาง อางทอง วิเศษ
ชัยชาญ

หมูบานขาวหอมนิล J บานไผจําศีล 1.หมูบานศาลเจาโรง
ทอง ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัย
ชาญ
2.หมูบานยี่ลน ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัย
ชาญ
3.หมูบานแสวงหา ต.แสวงหา อ.
วิเศษชัยชาญ

96.00 94.30 77      2,148,800         359,000         300,000         300,000  NB นายชัยวัฒน
ธานีรัตน

55

19 วศ.  กลาง อางทอง วิเศษ
ชัยชาญ

หมูบานขาวหอมนิล (2) ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 99.70         370,000         239,960         210,000  NB  NB นายจรวย
ธงไชย

56

20 วศ.  ใต ชุมพร เมือง หมูบานผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ชุมชนหมูบานในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทา
แซะ และ อ. ละแม

85.40 89.10 57         200,000         246,660         250,000         300,000  NB นางวรรณดี
มหรรณพกุล

55

21 วศ.  ใต ตรัง เมือง หมูบานนํ้าใสสะอาด บานตวบขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง         150,000  N  -  -  - นายชัยวัฒน
ธานีรัตน

22 วศ.  ใต นราธิวาส เมือง หมูบานเครื่องปนดินเผารอตันบาตู บานรอตันบาตู  ต.กะลุวอ  อ.เมือง 38.00 60         527,600         419,960         290,000  NB  NB นางสาวอรุณศรี
 เตปน

23 วศ.  ใต ระนอง กะเปอร หมูบานสมุนไพรพื้นบาน หมู 3 และ หมู 7 ต.บานนา อ.
กะเปอร

89.13 86.42  -  -         230,000         252,000         250,000 สุบงกช ทรัพย
แตง

57

24 วศ.  ใต ระนอง เมือง หมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน บานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน อ.
เมือง

91.70 77         278,700         230,000         290,000  -  - นางชลัย  ศรีสุข 55

25 วศ.  ใต ระนอง เมือง หมูบานนํ้าแรพรรั้ง หมูที่2 และหมูที่ 3 ต.บางริ้น อ.
เมือง จ.ระนอง

60.42 200,000 200,000 สุบงกช ทรัพย
แตง

26 วศ.  ใต ชุมพร ทาแซะ หมูบานแปรรูปกลวยเล็บมือนาง ชุมชนหมูบาน ในพื้นที่ อ.ทาแซะ จ.
ชุมพร

81.25  -  -  -  -         100,000 นางวรรณดี
มหรรณพกุล

27 วศ.  ใต ชุมพร หลังสวน หมูบานผลไมแปรรูป ชุมชนหมูบาน ในพื้นที่ อ.หลังสวน
จ.ชุมพร

64.17 90.00  -  -  -  -         100,000 150,000 150,000 นางวรรณดี
มหรรณพกุล

28 วว.  เหนือ เชียงราย แมสาย หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
ชีวภาพ(เครือขายยั่งยืน)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (แม
ขายปุยชีวภาพเครือขายยั่งยืน)

ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย         304,100         279,400  N  -  - นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

29 วว.  เหนือ เชียงราย เชียงของ หมูบานแปรรูปผลไมบานทุงนานอย
(บานหวยเม็ง)

กลุมแมบานทุงนานอย หมูที่ 6 ต.
เวียง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

69.71 50.00   -   -   -   -         280,000 250,000 250,000 นายณัฐพล
อาษา

update : 12 พ.ค. 59 ง-8
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

30 วว. เหนือ แพร เมือง หมูบานผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ
 105 (ขาวคําหอม)

อ.เมือง  อ.ลอง  อ.สูงเมน  อ.สอง Ø 57  -         468,160  N  -  - นายกุศล
เอ่ียมทรัพย

31 วว. เหนือ แพร เมือง หมูบานผลิตพุทรานมสด อ.เมือง  อ.ลอง  อ.สูงเมน  อ.สอง Ø 60  -         208,400  N นายกุศล
เอ่ียมทรัพย

32 วว. เหนือ แพร เดนชัย หมูบานปุยอินทรีย กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต บานปากบาน

บานปากบาน ต.ไทรยอย อ.เดนชัย  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

33 วว.  เหนือ แพร สูงแมน หมูบานอบผลไมดวยไอนํ้า(หมูบาน
เทคโนโลยีการอบไอนํ้าผลไม)

โรงงานอบไอนํ้าผลไมเพื่อการสงออก
 สถานที่ตั้ง หมู 10 ต.แมจ๊ัวะ อ.
สูงแมน

63.00         215,000         960,000  N  -  - นายพิศุทธ์ิ
อาคม

update : 12 พ.ค. 59 ง-9

33 วว.  เหนือ แพร สูงแมน หมูบานอบผลไมดวยไอนํ้า(หมูบาน
เทคโนโลยีการอบไอนํ้าผลไม)

โรงงานอบไอนํ้าผลไมเพื่อการสงออก
 สถานที่ตั้ง หมู 10 ต.แมจ๊ัวะ อ.
สูงแมน

63.00         215,000         960,000  N  -  - นายพิศุทธ์ิ
อาคม

34 วว.  เหนือ แพร วังช้ิน หมูบานสมเขียวหวาน (*)(หมูบาน
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการ
ผลิตนํ้าผลไมระดับชุมชน)

กลุมเกษตรกรปลูกสมเขียวหวาน
และมะละกอบานดอนกวาง อ.วังช้ิน

40  NB         452,960         150,000  NB  NB นายอินทราวุธ
ฉัตรเกษ

35 วว.  เหนือ พะเยา แมใจ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
ชีวภาพ (กลุมเกษตรกรกองทุนขาว
ฯ )(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผลิตปุยอินทรียบาน
ดงบุญนาค)

บานดงบุญนาค ม.7 ต.บานเหลา อ.
แมใจ

94.00 90         200,000         210,700         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

36 วว.  อีสาน ขอนแกน หนอง
สองหอง

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมวิสาหกิจอัดเม็ดปุย
อินทรียชีวภาพ ตําบลหนองเม็ก)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมวิสาหกิจอัดเม็ดปุย
อินทรียชีวภาพ)

บานหนองบัวแดง หมู 5 ต.บลหนอง
เม็ก อ.หนองสองหอง

100.00 83         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

37 วว.  อีสาน ขอนแกน เมือง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมเกษตรเล้ียงไหม ต.
บานหวา)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง)

กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง หมู 2 ต. บานหวา อ.
เมือง

90         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

38 วว.  อีสาน ขอนแกน สีชมพู หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
 ตําบลสีชมพ)ู

บานโนนไผงาม หมู 12 ต. สีชมพู
อ.สีชมพู

97.00         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55
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ประเมิน
ป57

ไม
ดํา

เนิน
กา

รพั
ฒน

าต
อไป

หมู
บา

น 
วท

.ใ
หม



หมู
บา

น 
วท

.ต
อเนื่

อง
 ป

ที่2

หมู
บา

น 
วท

.ต
อเนื่

อง
 ป

ที่3

หมู
บา

นแ
มข

าย
 วท

.ป
ที่1

-2

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

58

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

57

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

56

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

55

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

54 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

รับ
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รแ
ละ

โล 
ป

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (บาท/ป)ประเมิน
ป 58

ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

39 วว.  อีสาน ชัยภูมิ คอน
สวรรค

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมเกษตรทํานาบานนา
เสียว)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิต
ปุยอินทรีย กลุมผูผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง บานนาเสียว)

บานนาเสียว หมู 5 ต./อ.คอนสวรรค 95.00 93         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

40 วว.  อีสาน ชัยภูมิ คอนสาร หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ (บานผาเบียด)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานผา
เบียด)

บานผาเบียด หมู 2 ต.หวยยาง อ.
คอนสาร

95.00 93         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-10

40 วว.  อีสาน ชัยภูมิ คอนสาร หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ (บานผาเบียด)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานผา
เบียด)

บานผาเบียด หมู 2 ต.หวยยาง อ.
คอนสาร

95.00 93         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

41 วว.  อีสาน นครราชสีมา ชุมพวง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยบานโนนขุย

บานโนนขุย หมู 1 ต.หนองหลัก อ.
ชุมพวง

89.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

42 วว.  อีสาน นครราชสีมา เมืองยาง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมปุยอินทรียอัดเม็ดฯ)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผูผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง)

บานโนนปบ หมู 3 ต. โนนอุดม อ.
เมืองยาง

81.89 93         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

43 วว.  อีสาน นครพนม ปลาปาก หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมไรนาสวนผสม)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย บานหนองบัว)

บานหนองบัว ม.16 ต.ปลาปาก อ.
ปลาปาก

96.00 83         200,000         191,400         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

44 วว.  อีสาน นครพนม ศรี
สงคราม

หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูงบาน
ดอนสมอ ต.ทาบอสงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

บานดอนสมอ ต.ทาบอสงคราม อ.
ศรีสงคราม จ.นครพนม

81.25   -   -   -   -   - 299,650 250,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

45 วว.  อีสาน บุรีรัมย ละหาน
ทราย

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมออมทรัพยเพิ่อการ
ผลิต บานหนองตะครอง)

ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย         200,000         226,800  N  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

update : 12 พ.ค. 59 ง-10
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ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

46 วว.  อีสาน บุรีรัมย บาน
ใหม

ไชยพจน

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมโรงงานผลิตปุย
อินทรียชีวภาพอัดเม็ด ตําบลหนอง
แวง)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิต
ปุยอินทรีย กลุมผูผลิตปุยอินทรีย-
เคมีคุณภาพสูง บานหนองแวง)

บานหนองแวง หมู 5 ต.หนองแวง
อ.บานใหมไชยพจน

91.40 93         200,000         235,400         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

47 วว.  อีสาน บุรีรัมย กระสัง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียคุณภาพสูง

บานนาราใหญ หมู 14 ตําบลสองช้ัน
 อ.กระสัง

100.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-11

47 วว.  อีสาน บุรีรัมย กระสัง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียคุณภาพสูง

บานนาราใหญ หมู 14 ตําบลสองช้ัน
 อ.กระสัง

100.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

48 วว.  อีสาน บุรีรัมย หนองกี่ หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูง บาน
หนองบอน ต.ทาโพธิ์ชัย อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย

บานหนองบอน ต.ทาโพธิ์ชัย อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย

68.75  -  -  -  -  - 299,650 250,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

49 วว.  อีสาน บึงกาฬ ศรีวิไล หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานโคกสําราญรุงเรือง

บานโคกสําราญรุงเรือง ม. 13 ต.
ชุมภูพร อ.ศรีวิไล

91.70  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

50 วว.  อีสาน บึงกาฬ บึงโขง
หลง

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมวิสาหกิจชุมชน ต.
โพธิ์หมากแขง)(หมูบานเทคโนโลยี
การผลิตปุยอินทรีย กลุมศูนย
สงเสริมเมล็ดพันธุขาวบานบัวโคก)

บานบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแขง
อ.บึงโขงหลง

99.00 87         200,000         174,200         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

51 วว.  อีสาน บึงกาฬ เมือง หมูบานปุยอินทรีย บานบูรพา บานบูรพา หมู 7 ต.โนนสวาง อ.
เมือง จ.บึงกาฬ

  -   -   -   -   -   - 300,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

52 วว.  อีสาน มหาสารคาม พยัด
ภูมิพิสัย

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมออมทรัพยเพื่อ
การเกษตรบานอีเมง)

บานอีเมง ต.ราษฎรพัฒนา อ.พยัด
ภูมิพิสัย

        200,000         190,300  N  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

53 วว.  อีสาน มหาสารคาม โกสุม
พิสัย

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ (บานมวงใหญ)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมปุยอินทรียชีวภาพ
บานมวงใหญ)

บานมวงใหญ หมู 6 ต. โพนงาม อ.
โกสุมพิสัย

97.00 93         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-11
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งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (บาท/ป)ประเมิน
ป 58

ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

54 วว. อีสาน มหาสารคาม ยางสีสุ
ราช

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยอินทรียบาน
หนองยาง

บานหนองยาง  ม.3 ต.แวงดง  อ.
ยางสีสุราช

93.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

55 วว. อีสาน มหาสารคาม กุดรัง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยอินทรียบาน
บัวแกว

บานบัวแกว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง 93.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

56 วว.  อีสาน มุกดาหาร ดงหลวง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมปุยอินทรียชีวภาพบาน
กานเหลืองดง

บานกานเหลืองดง  ม.1 ต.หนอง
แคน อ.ดงหลวง

85.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-12

56 วว.  อีสาน มุกดาหาร ดงหลวง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมปุยอินทรียชีวภาพบาน
กานเหลืองดง

บานกานเหลืองดง  ม.1 ต.หนอง
แคน อ.ดงหลวง

85.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

57 วว.  อีสาน มุกดาหาร หนองสูง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมผลิตปุยหมักชีวภาพ
ชุมชนปาแสด)

บานปาแสด ม.4 ต.บานเปา อ.
หนองสูง

96.00 87         200,000         206,400         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

58 วว. อีสาน รอยเอ็ด หนองฮี หมูบานปุยอินทรีย กลุมเล้ียงโค
และกลุมผลิตปุย

ต.สาวแห อ.หนองฮี  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

59 วว.  อีสาน รอยเอ็ด ปทุม
รัตต

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานโนนสวรรค)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดบานดูน)

บานดูน หมู 9 ต.โนนสวรรค อ.ปทุม
รัตต

89.00 83         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

60 วว.  อีสาน ยโสธร เลิงนก
ทา

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมวิสาหกิจชุมชนปุย)(*)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมวิสาหกิจชุมชนปุย
อินทรียหองแซง)

บานหองแซง หมู 3 ต.หองแซง อ.
เลิงนกทา

99.30         200,000         226,800         150,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

61 วว.  อีสาน ยโสธร ปาติ้ว หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูงบาน
ศรีฐาน หมูที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร

บานศรีฐาน หมูที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร

68.75   -   -   -   -   - 299,650 250,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

62 วว.  อีสาน ยโสธร เมือง หมูบานแปรรูปผลิตภัณฑนํ้าปลารา
ปรุงรส และปลาราผงอบแหง

158 หมูที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.
ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

73.13   -   -   -   -   - 300,000 250,000 นางจิตตา สาตร
เพ็ชร

63 วว.  อีสาน เลย นาแหว หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรบานหัวดาน)

บานหัวดาน หมูที่ 3 ต.นามาลา อ.
นาแหว จ.เลย

95.00 80         200,000         190,300         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-12
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ป 58

ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

64 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ ขุนหาญ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (บานทับทิมสยาม 07)(
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผูผลิตปุยชุมชนบาน
ทับทิมสยาม07)J

บานทับทิมสยาม 07 ม.15 ต.บัก
ดอง อ.ขุนหาญ

100.00 90         341,600         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

65 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ บึงบูรพ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานเปาะ

บานเปาะ ม.7 ต.บึงบูรพ อ.บึงบูรพ 84.33 81.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

66 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ โพธิ์ศรี
สุวรรณ

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบาน
สามขา

บานสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ

88.33 96.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-13

66 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ โพธิ์ศรี
สุวรรณ

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบาน
สามขา

บานสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ

88.33 96.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

67 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ อุทุมพร
พิสัย

หมูบานแมขายเทคโนโลยีบล็อก
ประสาน วว.

บานดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย 93.00 96.00  -  -         283,200         320,000         250,000 360,000 360,000 ดร.ชุติมา เอ่ียม
โชติชวลิต

56

68 วว.  อีสาน ศรีสะเกษ เบญจ
ลักษ

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมผูผลิตปุยเคมีชีวภาพ
เบญจลักษณ)(หมูบานเทคโนโลยี
การผลิตปุยอินทรีย กลุมผูผลิตปุย
ชุมชนบานโนนสําโรงเหนือ)

บานโนนสําโรงเหนือ ม.10 ต.ทา
คลอ อ.เบญจลักษ

100.00 83         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

69 วว.  อีสาน สกลนคร โพนนา
แกว

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมแมบานเกษตรกรบาน
โนนประดู)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย กลุมผลิตปุย
อินทรียบานโนนประดู)

บานโนนประดู  ม.7 ต.เชียงสือ อ.
โพนนาแกว

97.00 83         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

70 วว. อีสาน สกลนคร บานมวง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผูผลิตปุย
ตําบลมวง

บานจาร ม.5 ต.มวง อ.บานมวง  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

71 วว. อีสาน สกลนคร กุดบาก หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย ขาวหอมมะลิ

ต.นามอง อ.กุดบาก  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

update : 12 พ.ค. 59 ง-13
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ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

72 วว.  อีสาน สกลนคร สวาง
แดนดิน

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ (บานชุมพล)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผลิตปุยอินทรียบาน
ชุมพล)

บานชุมพล ม.4 ต.คอใต อ.สวาง
แดนดิน

92.00 83         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

73 วว.  อีสาน สกลนคร นิคมนํ้า
อูน

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรยั่งยืนตําบล
สุวรรณคาม

บานดงภูทอง  ม.7 ต.สุวรรณคาม
อ.นิคมนํ้าอูน

77.00 97.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

74 วว.  อีสาน สุรินทร ศรีณรงค หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบานตะ
โนน

บานตะโนน หมู 11 ต. แจนแวน อ.
ศรีณรงค

84.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-14

74 วว.  อีสาน สุรินทร ศรีณรงค หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบานตะ
โนน

บานตะโนน หมู 11 ต. แจนแวน อ.
ศรีณรงค

84.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

75 วว.  อีสาน สุรินทร สําโรง
ทาบ

หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูงบาน
กระออม หมูที่ 1 ต.กระออม อ.
สําโรงทาบ จ.สุรินทร

บานกระออม หมูที่ 1 ต.กระออม อ.
สําโรงทาบ จ.สุรินทร

73.75  -  -  -  -  - 299,650 250,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

76 วว.  อีสาน หนองบัวลําภู เมือง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ
ตําบลนามะเฟอง (บานกุดเตา)

บานกุดเตา ม.7 ต.นามะเฟอง อ.เมือง 92.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

77 วว.  อีสาน หนองคาย เฝาไร หมูบานปุยอินทรีย บานแบงใหม บานแบงใหม หมู 20 ต.หนองหลวง
 อ.เฝาไร จ.หนองคาย

 -  -  -  -  -  - 300,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

78 วว.  อีสาน อํานาจเจริญ ปทุม
ราชวงศา

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานนาผาง

บานนาผาง ม.2 ต.หวย อ.ปทุมราช
วงศา

96.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

79 วว.  อีสาน อํานาจเจริญ พนา หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูง บาน
เสารีก หมู 5 ต.พระเหลา อ.พนา
จ.อํานาจเจริญ

บานเสารีก หมู 5 ต.พระเหลา อ.
พนา จ.อํานาจเจริญ

76.88  -  -  -  -  - 299,650 250,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

80 วว.  อีสาน อํานาจเจริญ ลือ
อํานาจ

หมูบานปุยอินทรียคุณภาพสูง บาน
หนองหิ้ง

บานหนองหิ้ง หมู 9 ต.อํานาจ อ.ลือ
อํานาจ จ.อํานาจเจริญ

 -  -  -  -  -  - 300,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

81 วว.  อีสาน อุดรธานี บานผือ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมสงเสริมผลิตขาวชุมชน
บานขัวลอ

บานขัวลอ ม.9 ต.จําปาโมง อ.บานผือ 82  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

82 วว. อีสาน อุดรธานี เมือง หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมเกษตรกรทํานาบาน
หมูมน

บานหมูมน ต.หมูมน อ.เมือง  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

update : 12 พ.ค. 59 ง-14
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ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

83 วว. อีสาน อุดรธานี นํ้าโสม หมูบานเทคโนโลยีผลิตภัณฑจากนํ้า
ยางพาราบานโนนบก

หมูบานโนนบก ต.นํ้าโสม อ.นํ้าโสม
จ.อุดรธานี

  -   -   -   -   -   - 300,000 ดร.ศิริพร  ลาภ
เกียรติถาวร

84 วว.  อีสาน อุดรธานี หนอง
วัวซอ

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบาน
พังคี

บานพังคี ม.2 ต.หนองออ-โนนหวาย
 อ.หนองวัวซอ

90.30 77         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

85 วว.  อีสาน อุบลราชธานี นํ้ายืน หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานบุ
กลาง

บานบุกลาง หมู 10 ต.บุเปอย อ.นํ้า
ยืน

100.00 90         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

86 วว. อีสาน อุบลราชธานี เดชอุดม หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรทํานาบานนา
ทุง

บานกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.
เดชอุดม

1.00 95.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-15

86 วว. อีสาน อุบลราชธานี เดชอุดม หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรทํานาบานนา
ทุง

บานกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.
เดชอุดม

1.00 95.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

87 วว.  อีสาน อุบลราชธานี บุญฑริก หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ (บานสมพรรัตน)

บานสมพรรัตน ต.หนองสะโน อ.
บุญฑริก

        200,000         226,800  N  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

88 วว.  อีสาน อุบลราชธานี ตระการ
พืชผล

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมเล้ียงโคพันธุพื้นเมือง
และเกษตรอินทรีย)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม
เล้ียงโคพันธุพื้นเมืองและเกษตร
อินทรีย)

ต.เกษม อ.ตระการพืชผล         200,000         226,800  N  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

89 วว.  กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

เสนา หมูบานผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูก ลด
ตนทุนการผลิต

หมูที่ 12 ต.บานโพธิ์ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

67.50 65.00  -  -  -  -         220,000 250,000 250,000 นายณัฐพล
อาษา

90 วว.  กลาง สระบุรี วิหาร
แดง

หมูบานเห็ดราษฎรเจริญ หมูบานราษฎรเจริญ ต.เจริญธรรม
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

72.75 64.20 65.40  -  -  -         170,000         210,000 210,000 นายพิสุทธ์ิ
อาคม

91 วว.
ตะวันอ

อก

จันทบุรี เมือง หมูบานแปรรูปผลิตภัณฑผลไม กลุมแมบานเกษตรกรโปงแรดสามัคคี
 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

83.00 81.30         289,000         250,000 250,000 250,000 นส.นริศา เหละ
ดุหวิ(นางจิตตา
 สาตรเพ็ชร)

58

92 วว.  ใต กระบี่ เมือง หมูบานอิฐบล็อคประสานเกาะกลาง
(หมูบานเทคโนโลยีการสรางบาน
ดวยบล็อกประสาน วว.)

บานเกาะกลาง ต.คลองประสงค อ.
เมือง

        791,800  NB  NB  NB  NB ดร. ชุติมา เอ่ียม
โชติชวลิต

update : 12 พ.ค. 59 ง-15



ประเมิน
ป57

ไม
ดํา

เนิน
กา

รพั
ฒน

าต
อไป

หมู
บา

น 
วท

.ใ
หม



หมู
บา

น 
วท

.ต
อเนื่

อง
 ป

ที่2

หมู
บา

น 
วท

.ต
อเนื่

อง
 ป

ที่3

หมู
บา

นแ
มข

าย
 วท

.ป
ที่1

-2

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

58

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

57

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

56

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

55

คะ
แน

นป
ระ

เมิน
สถ

าน
ะห

มูบ
าน

54 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

รับ
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รแ
ละ

โล 
ป

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (บาท/ป)ประเมิน
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ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

93 วว.  ใต ชุมพร ปะทิว หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรทําสวน
พัฒนาปากคลอง

บานบนไร หมู 6 ตําบลปากคลอง
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

89.00  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

94 วว.  ใต นครศรีธรรมร
าช

รอน
พิบูลย

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบาน
ขุนพัง

บานขุนพัง หมู 11 ต.หินตก อ.รอน
พิบูลย

96.50  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

95 วว.  ใต พัทลุง ควน
ขนุน

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียตามวิถีพอเพียง(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมปุยอินทรียตามวิถีพอเพียง
บานบนลาน)

บานบนลาน หมู 7 ต. แหลมโตนด
อ.ควนขนุน

95.00 80         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-16

95 วว.  ใต พัทลุง ควน
ขนุน

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียตามวิถีพอเพียง(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมปุยอินทรียตามวิถีพอเพียง
บานบนลาน)

บานบนลาน หมู 7 ต. แหลมโตนด
อ.ควนขนุน

95.00 80         200,000         226,800         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

96 วว.  ใต พัทลุง กงหรา หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานคลองใหญใต)

บานคลองใหญใต หมู 3 ต. คลอง
เฉลิม อ.กงหรา

97.00 80         200,000         242,900         350,000         320,000  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

97 วว.  ใต สงขลา หาดใหญ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมปุยอินทรียชีวภาพ
บานทุงเลียบ)

บานทุงเลียบ หมู 1 ต. ทุงตําเสา อ.
หาดใหญ

92.00 90         200,000         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

98 วว.  ใต สุราษฎรธานี เคียนซา หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบาน
คลองศิลาJ

บานคลองศิลา ม.9 ต.พวงพรมคร อ.
เคียนซา

100.00 93         324,100         226,800         350,000  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

55

99 วว. ใต สุราษฎรธานี คีรีรัฐ
นิคม

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานหาดกรวด

บานหาดกรวด ม.10 ต.ยานยาว อ.
คีรีรัฐนิคม

77.00 87.30  -  -         300,000         320,000         320,000 นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

56

100 วว. ใต สุราษฎรธานี เมือง หมูบานปุยอินทรียทาอู บานทาอู ต.ขุนทะเล อ.เมือง  NB  NB  NB  NB  NB นางรัตนา
ตันติศิริวิทย

101 พว.  เหนือ นาน บอเกลือ หมูบานขาวสาลีJ บานผาคับ ต. บอเกลือใต อ. บอเกลือ 96.50 73      1,050,000         339,400  NB  NB  NB 250,000 320,000 น.ส.วิศรา  ไชย
สาคร (คุณศักดิ์
ชัย วัฒนศรีรัง
กุล)

58

102 พว.  เหนือ นาน บอเกลือ หมูบานขาวไร บานผาสุข ต. ภูฟา อ. บอเกลือ 57         360,000         144,200  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

update : 12 พ.ค. 59 ง-16
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ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

103 พว.  อีสาน ขอนแกน ซําสูง หมูบานเกษตรอินทรีย บานดอน
เขียง

บานดอนเขียง ต.คําแมด อ.ซําสูง จ.
ขอนแกน

  -   -   -   -   -   - 300,000 นางอุไรพรรณ
ปรางอุดมทรัพย

104 พว.  อีสาน เลย นาแหว หมูบานสตรอเบอรี่ (บอเหมือง
นอย)J

บานบอเหมืองนอย ต. แสงภา อ.นา
แหว

90      1,110,000         328,000  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

55

105 พว.  อีสาน เลย นาแหว หมูบานไหลสตรอเบอรี่ (หวยนํ้าผัก) บานหวยนํ้าผัก ต. แสงภา อ. นาแหว 60         380,000         184,100  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

106 พว.  อีสาน สกลนคร เตางอย หมูบานขาวอินทรีย บานนางอย ต. เตางอย อ.เตางอย 87         980,000         238,500  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-17

106 พว.  อีสาน สกลนคร เตางอย หมูบานขาวอินทรีย บานนางอย ต. เตางอย อ.เตางอย 87         980,000         238,500  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

56

107 พว.  อีสาน สกลนคร โพนนา
แกว

หมูบานผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุ
พื้นเมือง บานโพนงามทา *งบ
เหลือป 57

บานโพนงามทา ต.นาแกว อ.โพนนา
แกว จ.สกลนคร

50.63   -   -   -   - 277,750  - 241,000 นางมานิดา เต
ชะกิตติโรจน

108 พว.  อีสาน สุรินทร จอมพระ หมูบานพลังงานทดแทน 1J บานสมบูรณ ต. ชุมแสง อ.จอมพระ 87         660,000         130,200  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

56

109 พว.  อีสาน สุรินทร จอมพระ หมูบานพลังงานทดแทน 2J บานอุดม  ต. ชุมแสง อ. จอมพระ 97         730,000         100,800  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

110 พว.  อีสาน อุดรธานี บานดุง หมูบานดินเค็ม(หมูบานฟนฟูดินเค็ม) บานโพนงาม  อ.บานดุง 87         900,000         216,200  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

56

111 พว.  อีสาน อุบลราชธานี สําโรง หมูบานเกษตรอินทรียJ บานหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สําโรง 93      1,220,000         108,400  NB  NB  NB 360,000 360,000 นางอุไรพรรณ
ปรางอุดมทรัพย
(อ.ศักดิ์ชัย

วัฒนศรีรังกุล)

56

112 พว.  กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

ผักไห หมูบานบิวเวอเรีย *งบเหลือป 57 บานนาคู ต.นาคู อ.ผักไห จ.
พระนครศรีอยุธยา

67.08 279,950 250,000 นางนุชรี ทอง
นวล

113 พว.  ใต พัทลุง เมือง
พัทลุง

หมูบานขาวหอมชลสิทธิ์ *งบเหลือ
ป 57

บานคอกวัว หมูที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.
เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

67.5 289,410 250,000 นายสมศักดิ์
พลอยพานิช
เจริญ

update : 12 พ.ค. 59 ง-17
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ประเมิน
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ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

114 พว.  ใต นราธิวาส แวง หมูบานดาหลา 1J บานเจะเด็ง อ.แวง 83         740,000         487,200  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

55

115 พว.  ใต นราธิวาส แวง หมูบานดาหลา 2J บานบาลา อ. แวง 83         730,000         152,400  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

116 พว. ใต สตูล เมือง หมูบานปูไข บานเกาะสาหราย อ.เมือง 50  -         188,400  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

update : 12 พ.ค. 59 ง-18

116 พว. ใต สตูล เมือง หมูบานปูไข บานเกาะสาหราย อ.เมือง 50  -         188,400  NB  NB  NB คุณศักดิ์ชัย
วัฒนศรีรังกุล

117 พว. อีสาน อุบลราชธานี ศรีเมือง
ใหม

หมูบานพลังงานโซลารเซลส **
(หมูบานชุมชนตนแบบพลังงาน
ทดแทน)

บานโหงนขาม ต.หนามแทง อ.ศรี
เมืองใหม

O         178,200         175,000  NB  NB         250,000 นางสาวเมทินี
ศิริไกร (นาย
สุภวัฒน
โสวรรณี)

118 สทน. ตะวันอ
อก

จันทบุรี หมูบานมังคุดเพื่อการสงออก
(หมูบานควบคุมแมลงวันผลไม)

1.ตําบลตรอกนอง  ตําบลสอยดาว
ตําบลเสม็ดงาม

80.30 70         456,000         250,000         325,000  NB  NB นายวณิช  ลิ่ม
โอภาสมณี

55

119 สทน.  อีสาน เลย ภูหลวง หมูบานแปรรูปเน้ือสัตว จ.เลย
(หมูบานเกษตรกรแปรรูปเน้ือสัตว
อ.ภูหลวง จ.เลย)

อ.ภูหลวง Ø 50         132,900  N  NB  NB  NB นายสุรศักดิ์
สัจจบุตร

120 สทน.  เหนือ แพร วังช้ิน หมูบานพุทรานมสด อ.ลอง อ.เมือง อ.วังช้ิน อ.เดนชัย 55.40 36         173,300         232,500         235,000  NB  NB นายวณิช  ลิ่ม
โอภาสมณี

121 นว. เหนือ เชียงใหม แมวาง หมูบานวานิลลา อ.แมวาง  NB  NB  NB  NB  NB นายชาญวิทย
รัตนราตรี

122 มหาวิทยาลัยเชียงให
ม

 เหนือ เชียงใหม แมแจม หมูบานขาวโพดลดหมอกควัน หมูบานบนนา หมูที่ 14 ต.ชางเค่ิง
อ.แมแจม

78.02 85.67 60         301,840         415,760         390,000         320,000         360,000 รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวิวัฒน

55

123 มหาวิทยาลัยเชียงให
ม

 เหนือ เชียงใหม สารภี หมูบานตนแบบแปรรูปลําไยระดับ
ชุมชน(*)(หมูบานเทคโนโลยีแปรรูป
ลําไยระดับชุมชน)

กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บานแคว
เลขที่ 70/1 หมู3 ต.ทากวาง อ.
สารภี จ.เชียงใหม 50140

94.70 50         299,000         241,956         150,000  NB  NB ผศ.ทวีชัย  นิมา
แสง

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-18
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

124 มหาวิทยาลัยเชียงให
ม

 เหนือ เชียงราย แมฟา
หลวง

หมูบานไกดําตุนยาจีนดอยแมสลอง หมู 4 บานธาตุ และหมู 8 บานปา
คาสามัคคี ต.แมสลองนอก  อ.แมฟา
หลวง  จ.เชียงราย

82.67 68.10 54.90  -  -  -         250,000         250,000 300,000 360,000 รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวิพัฒน

58

125 มหาวิทยาลัยเชียงให
ม

 เหนือ เชียงใหม แมออน หมูบานควายนม บานใหมดอนแกว หมู 2 ต. ทาเหนือ
 อ.แมออน จ. เชียงใหม

72.50 71.25  -  -  -  -         280,000 250,000 250,000 รศ.ดร.สุชน
ตั้งทวีวิพัฒน

126 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ พิษณุโลก บาง
ระกํา

หมูบานการพัฒนากลุมหมูบาน
ตนแบบดานเกษตรอินทรียและการ
ใชพลังงานทดแทน(หมูบาน
ตนแบบดานการเกษตรอินทรียและ
การใชพลังงานทดแทน)

ทุกหมูบานในต.พันเสา  อ.บางระกํา 88.80 50         142,000         186,520         225,000         300,000         320,000  รศ.ดร.สัมฤทธ์ิ
 โมพวง/นาย
วิจตร อุดอาย /
ผูประสานงาน
คุณออน

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-19

126 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ พิษณุโลก บาง
ระกํา

หมูบานการพัฒนากลุมหมูบาน
ตนแบบดานเกษตรอินทรียและการ
ใชพลังงานทดแทน(หมูบาน
ตนแบบดานการเกษตรอินทรียและ
การใชพลังงานทดแทน)

ทุกหมูบานในต.พันเสา  อ.บางระกํา 88.80 50         142,000         186,520         225,000         300,000         320,000  รศ.ดร.สัมฤทธ์ิ
 โมพวง/นาย
วิจตร อุดอาย /
ผูประสานงาน
คุณออน

56

127 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ พิษณุโลก พรหม
พิราม

หมูบาน วท. การผลิตถานจากเตา
คุณภาพสูง บานเขานอย

ชุมชนบานเขานอย ม.5 ต.ดงประคํา
 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

61.25   -   -   -   -   - 281,600 250,000  ดร.พิศิษฐ มณี
โชติ

128 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ พิจิตร วชิร
บารมี

หมูบานตนแบบดานการเกษตร
อินทรียและการใชพลังงานทดแทน

ต.บานา ต.บึงบัว ต.หนองหลุม
และต.วังโมกข อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

81.88   -   -   -   -   - 290,000 230,000  ผศ.ดร.วิจิตร
อุดอาย

129 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ พิจิตร สามงาม หมูบานศูนยการเรียนรูตนแบบการ
แปรรูปขาวปลอดสารและนํ้ามันรํา
ขาวบีบเย็น

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลหนองโสน
หมูที่ 2 ต.หนองโสน อ.สามงาม จ.
พิจิตร

84.38 87.10  -  -  -  -         250,000 250,000 250,000  ผศ.ดร.เหรียญ
ทอง สิงหจานุ
สงค

130 มหาวิทยาลัยนเรศวร  เหนือ สุโขทัย กงไกร
ลาศ

หมูบานบริหารจัดการดานพลังงาน
ทดแทนในฟารมเล้ียงสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพควบคูกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของชุมชน (งบเหลือ
58)

หมูที่ 9 ต.ปาแฝก อ.กงไกรลาศ จ.
สุโขทัย

 -  -  -  -  - 300,000  ดร.พิศิษฐ มณี
โชติ

131 มหาวิทยาลัยแมโจ  เหนือ เชียงใหม เวียงแหง หมูบานโสมตังกุย หมูที่6 บานแปกแซม ต.เปยหลวง
อ.เวียงแหง

38.70         774,893         742,000         276,000  N  NB ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

132 มหาวิทยาลัยแมโจ  เหนือ เชียงใหม แมริม หมูบานแกสชีวมวลในครัวเรือน บานวังปอง ต.เหมืองแกว อ.แมริม 99.00 90         461,168         287,386         310,000         320,000         340,000 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

55

133 มหาวิทยาลัยแมโจ  เหนือ แมฮองสอน หมอก
จําแป

หมูบานบุก 1.โรงเรียนรมเกลาปางตอง อ.หมอก
จําแป
2.ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปาง
ตอง  ต.หมอกจําแป อ.เมือง

40.00         740,107         734,000         290,000  N  NB ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ดุษฎี

update : 12 พ.ค. 59 ง-19
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

134 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

เหนือ แพร รองกวาง หมูบานการผลิตปุยหมักแบบเติม
อากาศ(หมูบานปุยหมัก)

1.บานทุงศรี  หมู 3 ต.ทุงศรี อ.รอง
กวาง 2.บานนํ้าลัด  หมู 5 ต.ทุงศรี
อ.รองกวาง

82.30 92.00 96.50  -         192,500  N         194,700         250,000 360,000 360,000 นายประกิตต
โกะสูงเนิน

57

135 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

 เหนือ แพร รองกวาง หมูบานเพื่อการขยายเมล็ดพันธุขาว หมู 1,2,3 และ 4 บานแมทราย ต.
แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร

84.50 75.67 82.70  -  -  -         166,760         250,000 250,000 300,000 ดร.กฤษดา
พงษการัณยภาส

58

136 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

 เหนือ แพร เมือง
แพร

หมูบานพลังงานทดแทน (ตําบล
แมหลาย)

หมู 1-8 ต.แมหลาย อ.เมืองแพร จ.
แพร

68.00 65.00 61.00  -  -  -         250,000         250,000 250,000 นายประกิตต
โกะสูงเนิน

update : 12 พ.ค. 59 ง-20

136 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

 เหนือ แพร เมือง
แพร

หมูบานพลังงานทดแทน (ตําบล
แมหลาย)

หมู 1-8 ต.แมหลาย อ.เมืองแพร จ.
แพร

68.00 65.00 61.00  -  -  -         250,000         250,000 250,000 นายประกิตต
โกะสูงเนิน

137 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

 เหนือ แพร เดนชัย หมูบานพลังงานทดแทน (เตาชีว
มวลเช้ือเพลิงแกลบ)(*)

ชุมชนบานมอนปากอย หมู 11 ต.
เดนชัย อ.เดนชัย

85.50 63         190,000           88,000         140,000  N  NB นายประกิตต
โกะสูงเนิน

55

138 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระ
เกียรติ

 เหนือ แพร วังช้ิน หมูบานพลังงานทดแทน (ต.นาพูน) หมูที่ 4 และหมูที่ 9 ต.นาพูน อ.วังช้ิน 11.50  -  -  -         300,000  N นายประกิตต
โกะสูงเนิน

139 มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง

 เหนือ เชียงราย แมสรวย หมูบานชาอินทรีย หมูบานวาวี ม.6 ต.วาวี อ.แมสรวย
จ.เชียงราย

63.75 75.00  -  -  -  -         255,000 200,000 200,000 ดร.ปยาภรณ
เชื่อมชัยตระกู

140 มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง

 อีสาน เชียงราย เทิง หมูบานแปรรูปผลิตภัณฑเมี่ยง บานเกี๋ยง ต.แมลอย อ.เทิง จ.
เชียงราย

  -   -   -   -   -   - 294,008 ดร.ปยาภรณ
เชื่อมชัยตระกู

141 มหาวิทยาลัยพะเยา  เหนือ พะเยา แมใจ หมูบานนํ้าปูสันสลี หมูบานสันสลี ต.เจริญราษฎร อ.แมใจ 95.50         175,000         135,000         200,000         200,000         300,000 ดร.สิทธิศักดิ์
ปนมงคลกุล

55

142 มหาวิทยาลัยพะเยา เหนือ พะเยา เชียงคํา หมูบานทอผาไทล้ือ(บานทุงมอก) หมูบานทุงมอก ต.เชียงบาน อ.เชียง
คํา

93.85 92.00  -  -         210,000         223,300         250,000 360,000 300,000 ดร.กัลยา จําปา
ทอง

57

143 มหาวิทยาลัยพะเยา เหนือ พะเยา เมือง หมูบานตนแบบเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนตูรมควันถูกลักษณะ

บานบอแฮว หมูที่ 5 ต.แมใส อ.เมือง
 จ.พะเยา

62.5 70.00 73.80  -  -  -         220,000         240,000 200,000 ดร.วัชระ  วงค
ปญโญ

144 มหาวิทยาลัยพะเยา เหนือ พะเยา เมือง หมูบานปลานิลปลอดภัย(*) สหกรณผูเล้ียงปลาบานต๊ํา  บานต๊ํา
พระแล ตําบลบานต๊ํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

87.52 78.50  -         160,000         150,000         230,000  NB นายสันธิวัฒน
พิทักษพล

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-20
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

145 มหาวิทยาลัยพะเยา
(มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี)

 เหนือ พะเยา ภูซาง หมูบานกระเทียม(หมูบาน
กระเทียมและวิทยาศาสตร
การเกษตรศูนยเรียนรูหวยไฟฯ)

หมูบานทุงกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง 58.5 67         600,000  NB         330,000  NB  NB 250,000 ผศ.ดร.ตอพงศ
 กรีธาชาติ
(นายประเวทย
ตุยเต็มวงศ)

146 มหาวิทยาลัยพะเยา เหนือ พะเยา ดอก
คําใต

หมูบานโคขุนดอกคําใต สหกรณโคขุนดอกคําใตจํากัด 69
หมูที่ 1 ต.บานถ้ํา อ.ดอกคําใต จ.
พะเยา

83.13   -   -   -   -   - 300,000 250,000 นายสัตวแพทย
สมชาติ ธนะ

147 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขต
พื้นที่เชียงราย

 เหนือ เชียงราย พาน หมูบานวัฎจักรพลังงานชีวภาพ(*)
(หมูบานปุยอินทรียชีวภาพจากมูล
ไก)

หมูบานดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.
พาน จ.เชียงราย

70.00 47         192,760         235,960         150,000  NB  NB นางสาวอรสา
ธรรมสรางกูร

update : 12 พ.ค. 59 ง-21

147 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขต
พื้นที่เชียงราย

 เหนือ เชียงราย พาน หมูบานวัฎจักรพลังงานชีวภาพ(*)
(หมูบานปุยอินทรียชีวภาพจากมูล
ไก)

หมูบานดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.
พาน จ.เชียงราย

70.00 47         192,760         235,960         150,000  NB  NB นางสาวอรสา
ธรรมสรางกูร

148 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน

 เหนือ นาน ทาวังผา หมูบานหัตถกรรมชาวไทล้ือ
(หมูบานหัตถกรรมชาวไทล้ือและ
ผลิตภัณฑจากโรงสีขาวพระราชทาน)

ชุมชนบานดอนมูล  หมูที่ 2 ต.ศรีภูมิ
  อ.ทาวังผา

        207,000         185,000  -  NB  NB ผศ.มลิวรรณ
กิจชัยเจริญ

149 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน

เหนือ นาน ภูเพียง หมูบานมะไฟจีน บานกอก หมูที่1 ต.ทานาว อ.ภูเพียง Ø  -         178,000  -  NB  NB ผศ.มลิวรรณ
กิจชัยเจริญ

150 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน

เหนือ นาน บอเกลือ หมูบานเพาะเล้ียงปลาพื้นที่สูงบาน
นาบง

บานนาบง หมูที่ 14 ตําบลบอเกลือ
ใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

 -         110,000  -  NB  NB นายอมรชัย
ลอทองคํา

151 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน

เหนือ นาน ปว หมูบานขาวนาโยน พริกปลอด
สารพิษ

บานปาเหียง หมูที่ 7 ต.สถาน อ.ปว
จ.นาน

59.38   -   -   -   -   - 230,000 240,000 ผศ.สุภาพร
รัตนาพันธุ

152 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก วัดโบสถ หมูบานไกพื้นเมือง บานสามเสา ต.คันโชง อ.วัดโบสถ 90.53 83.00  -         130,000         130,000         200,000  NB ผศ.พนอม
ศรีวัฒนสมบัติ

56

153 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก เมือง  หมูบานขาวปลอดภัยแบบมีสวน
รวม

 ม. 1, 5, 7, 8, 9 และ 11 ต. บาน
กราง อ. เมือง

66.45 79.00  -         180,000         205,000         160,000  NB ดร.ยรรยง
เฉลิมแสน

update : 12 พ.ค. 59 ง-21
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ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

154 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก เมือง หมูบานแมขายการเล้ียงสุกรระดับ
ครัวเรือน

กลุมผูเล้ียงสุกร หมู 1-12 ต.บาน
กราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

86.67 69.60 70.60  -  -  -         200,000         240,000 300,000 340,000 ดร.ณิฐิมา
เฉลิมแสน

58

155 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก บาง
ระกํา

หมูบานนาโยนและเมล็ดพันธุขาว
ชุมชน

บานใหมเจริญผล และบานทุงใหญ
หมู 2,8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา
จ.พิษณุโลก

85.67 78.80 90.50  -  -  -         200,000         240,000 300,000 340,000 นายพนอม
ศรีวัฒนสมบัติ

58

156 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก วัดโบสถ หมูบานเล้ียงปลาบูในกระชังตาม
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดี (GAP) บานแกงเจ็ดแคว

บานแกงเจ็ดแคว หมู 11 ต.บานยาง
 อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

46.67 79.10  -  -  -         170,000         200,000 ผศ.ดร.มนัส
แสวงทอง

update : 12 พ.ค. 59 ง-22

156 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

เหนือ พิษณุโลก วัดโบสถ หมูบานเล้ียงปลาบูในกระชังตาม
กรอบมาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดี (GAP) บานแกงเจ็ดแคว

บานแกงเจ็ดแคว หมู 11 ต.บานยาง
 อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

46.67 79.10  -  -  -         170,000         200,000 ผศ.ดร.มนัส
แสวงทอง

157 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

 เหนือ พิษณุโลก พรหม
พิราม

 หมูบานปลูกผักปลอดสารพิษบาน
มะตูม

บานมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม 40         150,000         140,000         170,000  NB  NB นายมนัส  จูมี

158 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  เขต
พื้นทีพ่ิษณุโลก

 เหนือ พิษณุโลก พรหม
พิราม

หมูบานไกเหลืองหางขาว(ไกชน
นเรศวร)

บานคลองตาล หมู 8 ต.หนองแขม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

63.75 180,000 180,000 ดร.ณิฐิมา เฉลิม
แสน

159 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําพูน เมือง
ลําพูน

หมูบานตนแบบนวัตกรรมลําไยไร
ของเสียและสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหมเชิงพาณิชย

ต.เหมืองงา และ ต.ประตูปา อ.
เมืองลําพูน

        375,300  N         210,000  NB  NB  ผศ.ประพัฒน
เชื้อไทย

160 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ เชียงใหม ดอยเตา หมูบานผาทอกะเหรี่ยงยอมสี
ธรรมชาติบานหลายแกว(หนองปู)

บานบงตัน ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเตา
จ.เชียงใหม

75.63 64.60  -  -  -  -         236,000 253,000 200,000  นายไพโรจน
วรพจนพรชัย

161 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา
พายัพ (พว.)

เหนือ เชียงใหม จอมทอง หมูบานหัตถกรรมผาทอยอมสี
ธรรมชาตินาโน

บานหนองอาบชาง หมูที่ 9 ต.สบ
เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

72.50 80.00  -  -  -  -         120,000 200,000 200,000 นายไพโรจน
วรพจนพรชัย
(นายชายกร
สินธุสัย)

update : 12 พ.ค. 59 ง-22
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ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

162 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

เหนือ ลําพูน แมทา หมูบานปุยอินทรียบานสวนหลวง
(งบเหลือป 58)

บานสวนหลวง หมู3 ต.ทาขุมเงิน อ.
แมทา จ.ลําพูน

 -  -  -  -  - 300,000 นางดวงพร
ออนหวาน

163 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง เกาะคา หมูบานขาวอินทรีย บานนาเวียง บานาเวียง หมู 5 ต.ทาผา อ.เกาะคา 81.50 98.50 67         175,000         210,000         200,000         320,000         320,000 นางสุมาฬี
พรหมรุกชาติ

55

164 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง วังเหนือ หมูบานผักและสมุนไพรอินทรีย อ.วังเหนือ 70.00 36         170,000         160,000         180,000  N  NB นางสุมาฬี
พรหมรุกชาติ

update : 12 พ.ค. 59 ง-23

164 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง วังเหนือ หมูบานผักและสมุนไพรอินทรีย อ.วังเหนือ 70.00 36         170,000         160,000         180,000  N  NB นางสุมาฬี
พรหมรุกชาติ

165 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง แมเมาะ หมูบานปลูกพืชไรดินตนทุนต่ําเชิง
การคาในชุมชน

บานใหมนาแขม หมู 7 ต.แมเมาะ
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

87.5 88.80 85.50  -  -  -         200,000         240,000 240,000 300,000 นายชิติ  ศรีตน
ทิพย

58

166 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง แจหม หมูบานบวบอินทรียครบวงจร
(หมูบานบวบ ฟกทองและฟกแมว
อินทรียครบวงจร)

บานสาสบหก หมูที่2 อ.แจหม         175,000         143,000  NB  NB  NB  ผศ.ดร.อรุณ
โสตถิกุล

167 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง เมือง  หมูบานผลิตดินปลูกชุมชน บานแค บานแค ต.บานเปา อ.เมือง         130,000  N  NB  NB  NB ผศ.ดร.อภิชาติ
 ชิดบุรี

168 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง งาว หมูบานวนเกษตรพื้นที่สูง แมคําหลา บานแมคําหลา  หมูที่ 13 ต.บานรอง
 อ.งาว จ.ลําปาง

 -  -  -  -  -  - 300,000 ผศ.ดร.สาวิตร
มีจุย

update : 12 พ.ค. 59 ง-23
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ประเมิน
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

169 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําพูน บานโฮง หมูบานผลิตลําไยคุณภาพตนทุนต่ํา
บานหนองสลิง

บานหนองสลิง หมู 4 ต.ศรีเตี้ย อ.
บานโฮง จ.ลําพูน

51.70 68.20  -  -  -         200,000         240,000 นายยุทธนา
เขาสุเมรุ

170 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ สุโขทัย ทุงเสล่ี
ยม

หมูบานมะนาวในวงบอซิเมนตครบ
วงจร

บานสามหลัง หมู 7 ต.เขาแกวศรี
สมบูรณ อ.ทุงเสล่ียม จ.สุโขทัย

82.50 78.30 78.00  -  -  -         220,000         240,000 250,000 320,000 นายสันติ  ชาง
เจรจา

58

update : 12 พ.ค. 59 ง-24

170 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ สุโขทัย ทุงเสล่ี
ยม

หมูบานมะนาวในวงบอซิเมนตครบ
วงจร

บานสามหลัง หมู 7 ต.เขาแกวศรี
สมบูรณ อ.ทุงเสล่ียม จ.สุโขทัย

82.50 78.30 78.00  -  -  -         220,000         240,000 250,000 320,000 นายสันติ  ชาง
เจรจา

58

171 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ตาก แม
ระมาด

หมูบานมะเมาขาวเหนียว บานหมองวา ม.6 ต.ขะเนจ้ือ อ.แม
ระมาด จ.ตาก

89.38 95.60  -  -  -  -         246,600 250,000 250,000 ดร.ภัทราภรณ
ศรีสมรรถการ

172 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง แมทะ หมูบานผลิตเมล็ดพันธุขาว
ปลอดภัยบานสามขา

บานสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมทะ
จ.ลําปาง

82.50 77.90  -  -  -  -         240,000 250,000 200,000 ดร.กัญญณัช ศิ
ริธัญญา

173 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง สบปราบ หมูบานการอนุรักษและผลิตผัก
เชียงดาเพื่อสรางเอกลักษณของ
ชุมชน

บานหนองวัวแดง ต.นายาง อ.สบ
ปราบ จ.ลําปาง

58.13 250,000 240,000 นางปริญญาวดี
 ศรีตนทิพย

174 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ ลําปาง แมเมาะ หมูบานผลิตและแปรรูปเห็ดสู
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

หมุบานเวียงหงสลานนา หมู 8 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

76.88 235,000 240,000 ดร.อภิชาต ชิด
บุรี

update : 12 พ.ค. 59 ง-24
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ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

175 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

 เหนือ กําแพงเพชร ไทรงาม หมูบานขาวอินทรียวิถีภูมิปญญา อ.
ไทรงาม

เทศบาล ต.ไทรงาม หมูที่ 4 ต.ไทร
งาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

69.38 280,000 250,000 ผศ.สุมาฬี
พรหมรุกขชาติ

176 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

 เหนือ เชียงราย เมือง หมูบานสับปะรดภูแล – นางแล บานแมปูคา  หมู 13 ต.นางแล อ.
เมือง จ.เชียงราย

75.83 53.30 73.40  -  -  -         210,000         240,000 240,000 นายธนูศักดิ์
ธนะสาร

177 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค

 เหนือ นครสวรรค เมือง หมูบานกลวยกวน บานเนินมะขามงามหมู 2 ต. หนอง
กระโดน อ. เมือง  จ. นครสวรรค

83.13 83.10  -  -  -  -         192,000 250,000 250,000 นายอนุสรณ
สินสะอาด
อาจารย

update : 12 พ.ค. 59 ง-25

177 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค

 เหนือ นครสวรรค เมือง หมูบานกลวยกวน บานเนินมะขามงามหมู 2 ต. หนอง
กระโดน อ. เมือง  จ. นครสวรรค

83.13 83.10  -  -  -  -         192,000 250,000 250,000 นายอนุสรณ
สินสะอาด
อาจารย

178 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

 เหนือ พิษณุโลก บาง
กระทุม

หมูบานขาวปลอดสาร อาหาร
ปลอดภัย

หมูบานบางกระนอย ต.นครปาหมาก
 อ.บางกระทุม

100.00 70         200,000         200,000         290,000         320,000  NB ผศ.ดร.นํ้าทิพย
 วงษประทีป

55

179 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

 เหนือ พิษณุโลก เนิน
มะปราง

หมูบานสืบสานภูมิปญา ผาไหม
ยอมคราม  บานซํารัง

หมูบานซํารัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง         160,000  N  NB  NB  NB ผศ.สราวุฒิ
สิทธิกูล

180 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

 เหนือ พิจิตร ทับคลอ หมูบานสมุนไพรหอม หมูที่ 2 และ 3 บานปาเรไร  ต.ทับ
คลอ  อ.ทับคลอ  จ.พิจิตร

43.75 36.60  -  -  -         200,000         250,000 ดร.เฉลิมพร
ทองพูน

181 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

 เหนือ พิจิตร เมือง หมูบานขาวหอม หมูที่ 1 และ 2 ต.สายคําให อ.เมือง
 จ.พิจิตร

81.25 85.00  -  -  -  -         270,000 260,000 250,000 ผศ.ดร.นํ้าทิพย
 วงษประทีป

182 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

เหนือ อุตรดิตถ ทาปลา หมูบานเม็ดมะมวงหิมพานต ศูนยเรียนรูชุมชนแปรรูปเม็ดมะมวง
หิมพานต หมูบานตีนดอย หมู 2 ต.
หาดลา อ.ทาปลา

88.50 81.00  -  -         250,000         240,000         250,000 260,000 300,000 นายรัฐพล ดุล
ยะลา

57

183 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

เหนือ อุตรดิตถ เมือง
อุตรดิตถ

หมูบานกลวย(เบรกแตก) วิสาหกิจชุมชนกลวยกวนกลวยฉาบ
เลขที่ 13 ขุนฝาง หมู 6 ต.ขุนฝาง อ.
เมืองอุตรดิตถ

86.33 71.83 85.00  -  -         155,000         215,000         250,000 นายอดุลย พุก
อินทร

58

184 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ลับแล หมูบานเครื่องปนดินเผาบึงมาย บานหวยไร  หมู 5 ตําบลทุงยั้ง  อ.
ลับแล

38.00 63.00         100,000  N         215,000         220,000  NB นางสาวอนุตรา
 เฉิดเจิม

update : 12 พ.ค. 59 ง-25
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ประเมิน
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

185 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ตรอน หมูบาน ว และ ท กลุมเกษตรกร
ออย

 เลขที่ 50 หมูที่ 8 หมูบานปลายราง
 ต.ขอยสูง อ.ตรอน

24.50 91.00 26           95,000  N         210,000         242,000  N นายสิทธินันท
ทองศิริ

186 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ เมือง หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา บานหวยบง  หมูที่7 ต.ปาเซา  อ.
เมือง

87.00 83         124,000         264,960         215,000  N  NB ผศ.ดร.เจษฎา
ม่ิงฉาย

55

187 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ทาปลา หมูบานสมุนไพรอินทรีย ชุมชนบานทรายงาม  หมู 10 ต.นํ้า
หมัน  อ.ทาปลา

92.60 63         125,000         160,000         219,000         320,000  NB ผศ.รัชนี  เพ็ชร
ชาง

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-26

187 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ทาปลา หมูบานสมุนไพรอินทรีย ชุมชนบานทรายงาม  หมู 10 ต.นํ้า
หมัน  อ.ทาปลา

92.60 63         125,000         160,000         219,000         320,000  NB ผศ.รัชนี  เพ็ชร
ชาง

55

188 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ตรอน หมูบานขาวปลอดสาร (หมูบาน
ขาวอินทรีย)(*)

หมูที่ 1 – 7 ต.หาดสองแคว อ.ต
รอน

87.70         165,000         100,000         150,000  NB  NB นายวิรัตน
จํานงรัตนพัน

55

189 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ เมือง หมูบานการจัดการขยะแบบ
ประชาชนมีสวนรวม(*)

หมูที่ 4 ในเขตเทศบาลตําบลหาด
กรวด  อ.เมือง

88.50         140,000         220,000         150,000  NB  NB อ.วิรัตน  จํานง
รัตนพัน

56

190 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ นํ้าปาด หมูบานสมุนไพรชุมชน(*) ชุมชนบานหวยไคร ต.แสนตอ  อ.นํ้า
ปาด

92.60         160,000         205,000         150,000  NB  NB อ.รัชดา  คําจริง 56

191 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ทอง
แสนขัน

หมูบานไผหวาน เพื่อการแปร
รูปแบบครบงวงจรทาง
วิทยาศาสตรบานนํ้าหมีนอย(*)

หมูที่ 5 บานนํ้าหมีนอย ต.ผักขวง
อ.ทองแสนขัน

67.20 40         130,000         205,000         150,000  NB  NB อ.จงรัก  ดวง
ทอง

192 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ลับแล หมูบานถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบ
ครบวงจร

ชุมชนหมูที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล 91.60 56         100,000         215,000         210,000  NB  NB อ.ไพโรจน  นะ
เท่ียง

55

193 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ บานโคก หมูบานมัดหมี่กี่ลานชาง ศูนยจําหนายผลิตภัณฑมัดหมี่ หมูที่
1 ต.นาขุม อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

87.67 82.50 89.50  -  -  -         220,000         250,000 250,000 324,000 นางสินีนาถ
วิกรมประสิทธิ

58

194 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ฟากทา หมูบานผาทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ กลุมทอผาชุมชน ต.ฟากทา เทศบาล
 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

70.67 85.60 67.30  -  -  -         220,000         240,000 250,000 นายธนัตถา
กรพิทักษ

195 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ พิชัย หมูบานขาวอินทรีย บานกองโค กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียบาน
กองโค หมูที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ

68.00 78.80 78.00  -  -  -         220,000         250,000 250,000 ดร.ยุพิน  เถื่อน
ศรี

update : 12 พ.ค. 59 ง-26
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

196 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ลับแล หมูบานขาวแคบอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม

ชุมชนยางกะไดใต ต.ศรีพนมมาศ อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ

83.67 88.80 73.00  -  -  -         196,400         200,000 200,000 อาจารย
ปยวรรณ  ปา
ลาศ
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197 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ ทอง
แสนขัน

หมูบานเหล็กนํ้าพี้ หมู 9 ต.นํ้าพี้ อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ

46.67 65.60 58.50  -  -  -         200,000         240,000 200,000 นางชนทิรา
ไทยพยัคฆ

198 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ เมือง หมูบานไสเดือน บานไผใหญ หมู 7 ต.หาดกรวด  อ.
เมือง  จ.อุตรดิตถ

50.63 50.60 69.30  -  -  -         156,750         240,000 นายพัฒนา  สม
นิยาม

update : 12 พ.ค. 59 ง-27

198 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ อุตรดิตถ เมือง หมูบานไสเดือน บานไผใหญ หมู 7 ต.หาดกรวด  อ.
เมือง  จ.อุตรดิตถ

50.63 50.60 69.30  -  -  -         156,750         240,000 นายพัฒนา  สม
นิยาม

199 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

 เหนือ สุโขทัย ศรีนคร หมูบานบริหารจัดการมะมวงแบบ
ครบวงจร
(เดิม) หมูบานผลิตเห็ดแบบครบ
วงจร

ชุมชนหมูที่ 6 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย

60.00  -  -  -  -  - 217,954 250,000 ผศ.ดร.รัชนี
เพ็ชรชาง

200 วิทยาลัยการอาชีพ
บานตาก

 เหนือ ตาก บานตาก หมูบานเตาเผาถาน (หมูบาน
เทคโนโลยีเตาเผาถาน)

บานวังไมสาน หมูที่ 11 ต.ตากออก
 อ.บานตาก

63         183,640         160,260  N  NB  NB น.ส.รจนา  สกล
รักษ

201 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา ปกธงชัย หมูบานชุดตมยําอินทรีย บานทุงกลาง-ทุงเอื้อง ต.บอปลาทอง
 อ.ปกธงชัย

 -         165,000  N  NB  NB ผศ.ดร.ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร

202 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา ปกธงชัย หมูบานหมี่โคราชอินทรีย บานสวนหอม ต.ตูม อ.ปกธงชัย  -         154,400  N  NB  NB ผศ.ดร.ฉัตรชัย
โชติษฐยางกูร

203 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา ครบุรี หมูบานโรงงานไฟฟาชีวมวลชุมชนJ ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  NB  NB  NB  NB  NB ดร. วีรชัย  อาจ
หาญ

204 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

อีสาน นครราชสีมา วังนํ้า
เขียว

หมูบานเมล็ดพันธุผักสลัดอินทรีย
วังนํ้าเขียว (งบเหลือ 58)

บานคลองบงพัฒนา ต.วังนํ้าเขียว อ.
วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

  -   -   -   -   - 300,000 ผศ.ดร.อารักษ
ธีรอําพน

205 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

 อีสาน นครพนม นาแก ชุมชนบานนาโสก หมูบานพันธุขาว
หอมมะลิ(*)(หมูบานพันธุขาวหอม
มะลิ บานพิมาน)

บานพิมาน  อ.นาแก 91.70         226,640         185,000         150,000  NB  NB รศ.ดร.ราณี  สุร
กาญจนกุล

55

206 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

 อีสาน มหาสารคาม กันทร
วิชัย

หมูบานหอยเชอรี่J บานใครนุน ต.ทาขอนยาง อ.กันทร
วิชัย

95.00 80         705,000         182,960         330,000         300,000  N 200,000 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์
 มูลศรี (นาย
สุนทร เดชชัย)

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-27
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ประเมิน
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ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

207 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

 อีสาน มหาสารคาม โกสุม
พิสัย

หมูบานเพาะพันธุปลานํ้าจืด บานยางนอย ต.ยางนอย อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม

80.00   -   -   -   -   - 300,000 245,000 ผศ.ดร.ปณรัตน
 ผาดี

208 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

 อีสาน มหาสารคาม นาดูน หมูบานเพาะเล้ียงกบ  บานเหลาจ่ัน บานเหลาจ่ัน ต.หนองคู  อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

  -   -   -   -   -   - 300,000 ผศ.ดร.ปณรัตน
 ผาดี

209 มหาวิทยาลัยขอนแก
น

อีสาน เลย เมือง หมูบานนาออเศรษฐกิจพอเพียง บานหนองมะผาง ม. 8 ต.นาออ อ.
เมือง จ.เลย

39.70  -         194,060  N         150,000  N ผศ.ดร.รัชดา
ภรณ  เบญจ
วัฒนานนท

210 มหาวิทยาลัย
นครพนม

 อีสาน นครพนม ธาตุพนม หมูบานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด กลุมผลิตเห็ดเพื่อการคาบานดงคราม
 หมู 12 บานดงคราม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

89.00 83.75 84.00  -  -  -         200,000         250,000 250,000 330,900 นางสาวกรอง
ทอง  แกนคํา
(นางกาญจนา
สุริยนต)
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update : 12 พ.ค. 59 ง-28

210 มหาวิทยาลัย
นครพนม

 อีสาน นครพนม ธาตุพนม หมูบานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด กลุมผลิตเห็ดเพื่อการคาบานดงคราม
 หมู 12 บานดงคราม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

89.00 83.75 84.00  -  -  -         200,000         250,000 250,000 330,900 นางสาวกรอง
ทอง  แกนคํา
(นางกาญจนา
สุริยนต)

58

211 มหาวิทยาลัย
นครพนม

 อีสาน นครพนม วังยาง หมูบานพลังงานทางเลือกของ
เกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม

บานยอดชาด หมูที่ 1 และ 2 ต.
ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม

60.00 O 48.30  -  -  -         220,000         240,000 นายวุฒิศักดิ์
ทะนวนรัมย
(นายธีระธนธร
นนทะภา)

212 มหาวิทยาลัย
นครพนม

 อีสาน นครพนม เมือง หมูบานถายทอดองคความรูเกษตร
อินทรียเพื่อความปลอดภัยทาง
อาหาร

บานกลางใหญ ม.3 ต.บานกลาง อ.
เมือง จ.นครพนม

65.30 O  -  -  -  -         220,000 250,000 ดร.โสรัจจ"
ประวีณวงศ"วุฒ

213 มหาวิทยาลัย
นครพนม

 อีสาน นครพนม เรณูนคร หมูบานวิทยาศาสตรขาวอินทรีย
บานเหิบ

หมู 1 บานเหิบ  ต.นาขาม  อ.เรณู
นคร  จ.นครพนม

65.63 250,000 250,000 ดร.เสาวคนธ
เหมวงษ

214 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 อีสาน อุบลราชธานี โขงเจียม หมูบานผลิตภัณฑผาฝายอินทรียริม
โขง

บานทุงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง
อําเภอโขงเจียม

53.13 82.50  -  -         210,000         200,000         192,560 นางอริยาภรณ
พงษรัตน

215 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 อีสาน อุบลราชธานี เดชอุดม หมูบานผลิตภัณฑเส่ือลายขิด บานโนนโพธิ์ ตเมืองเดช อ.เดชอุดม 81.23 84.75 75.00  -  -  -         252,800         245,000 200,000 นายสุภวัฒน
โสวรรณี

58

216 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ

 อีสาน กาฬสินธุ เมือง หมูบานคราม บานโนนนคร ต.ขมิ้น  อ.เมือง 92.08 76.70  -  -         370,000         250,000  NB ผศ.สุจิตรา สรา
วิช

217 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ

 อีสาน กาฬสินธุ สามชัย หมูบานหมอนไหมแพรวา บานหนองชาง หมู 3 ต.หนองชาง
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ

89.60 88.10  -  -  -         270,000         250,000 360,000 ผศ.สุจิตรา
สราวิช
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update : 12 พ.ค. 59 ง-28
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ประเมิน
ป56

ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

218 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ

 อีสาน กาฬสินธุ กมลา
ไสย

หมูบานขาวเหลืองอินทรียJ บานโคกลาม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย 94.30 90         728,150         595,760         400,000         320,000  NB ผศ.วัชรินทร
สราวิช

55

219 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ

 อีสาน กาฬสินธุ ยาง
ตลาด

หมูบานวิทยาศาสตรชุมชนกลุม
เล้ียงกุงกามกรามลําปาว บานโพธิ์ชัย

บานโพธิ์ชัย บานตูม บานโพธิ์ศรี ต.
บัวบาน อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ
บานนาเชือก ต.นาเชือก  อ.ยาง
ตลาด  จ.กาฬสินธุ

93.75 42.10  -  -  -  -         240,000 250,000 250,000 ดร. กีรวิชญ
เพชรจุล

220 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยา
เขตขอนแกน

 อีสาน ขอนแกน เมือง หมูบานบานสะอาด(*)(หมูบานแปร
รูปผลิตภัณฑจากปลาบานสะอาด)J

หมูบานสะอาด หมูที่ 1 ต.เมืองเกา
 อ.เมือง

        206,450  N         150,000  NB  NB ผศ.วิทยา  ชื่น
อุปการนันท

update : 12 พ.ค. 59 ง-29

220 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยา
เขตขอนแกน

 อีสาน ขอนแกน เมือง หมูบานบานสะอาด(*)(หมูบานแปร
รูปผลิตภัณฑจากปลาบานสะอาด)J

หมูบานสะอาด หมูที่ 1 ต.เมืองเกา
 อ.เมือง

        206,450  N         150,000  NB  NB ผศ.วิทยา  ชื่น
อุปการนันท

221 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยา
เขตขอนแกน

 อีสาน ขอนแกน นํ้าพอง หมูบานจ้ิงหรีดครบวงจรโนนเชือก หมูบานโนนเชือก หมูที่ 7 ต.บาน
ขาม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

79.38 234,750 ผศ.กษิดิ์เดช
สืบศิริ

222 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตนครราชสีมา

 อีสาน ชัยภูมิ เนินสงา หมูบานเทคโนโลยีการใชแกส
ชีวภาพ J

บานทาหวา ต.กะฮาด อ.เนินสงา Ø         192,890  NB  NB  NB  NB ผศ.มาโนช  ริ
ทินโย

223 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตนครราชสีมา

 อีสาน ชัยภูมิ เนินสงา หมูบานเทคโนโลยีการผลิตออย
(หมูบานเทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพ
เพื่อการผลิตออย)J

บานโนนเจดียงาม ต.โคกสะอาด อ.
เนินสงา

Ø         192,890  NB  NB  NB  NB ผศ.มาโนช  ริ
ทินโย

224 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

 อีสาน นครราชสีมา คง หมูบานหมอนไหมไรสารเคมี บานหวยทราย ม.6 ต.หนองมะนาว
อ.คง จ.นครราชสีมา

93.50 85.00 90.00  -  -  -         250,000         250,000 250,000 250,000 ดร.บุษราคัม
ปอมทอง

58

225 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา

 อีสาน นครราชสีมา แกง
สนาม
นาง

หมูบานเทคโนโลยีผลิตสมุนไพรJ บานแกงโก บานฤทธิ์รักษา  ต.แกง
สนามนาง  อ.แกงสนามนาง

Ø 74.00 53         223,140  N  N  NB  NB ดร.บุษราคัม
ปอมทอง

226 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย

อีสาน บุรีรัมย หนอง
หงส

หมูบานทอผาไหมนายาว-นาอุดม บานนายาว-นาอุดม หมูที่ 14 ต.เสา
เดียว อ.หนองหงส

80.00 100.00  -  -         239,240         220,000         250,000 250,000 นายอุกฤษฎ นา
จําปา

57

update : 12 พ.ค. 59 ง-29
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ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

227 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

 อีสาน รอยเอ็ด จังหาร หมูบานแปรรูปถั่วลิสง J บานปาน ม.17 ต.ดงสิงห  อ.จังหาร
  จ.รอยเอ็ด

86.86         200,000  N         270,000         220,000         330,000 250,000 ผศ.ดร.ปณรัตน
 ผาดี

56

228 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด

 อีสาน รอยเอ็ด สุวรรณ
ภูมิ

หมูบานหมอนไหมหมี่โฮล (งบเหลือ
 58)

บานตาหยวก ต.ทุงหลวง อ.สุวรรณ
ภูมิ จ.รอยเอ็ด

  -   -   -   -   - 300,000 ดร.กนกกรณ  ศิ
ริทิพย

229 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด

 อีสาน รอยเอ็ด เสลภูมิ หมูบานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
(หมูบานทามวง) (งบเหลือ 58)

หมูบานทามวง ต.ทามวง อ.เสลภูมิ
จ.รอยเอ็ด

  -   -   -   -   - 300,000 ดร.สุรชัย รัตนสุข

230 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

 อีสาน อุบลราชธานี มวง
สามสิบ

หมูบานพริกปลอดสารพิษ บานดอนแดงใหญ ม.2 ต.หนองเหลา
 อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

68.13 47.00  -  -  -  -         200,000 210,000 230,000 ผศ.ดร.ภาสกร
 นันทพานิช

update : 12 พ.ค. 59 ง-30

230 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

 อีสาน อุบลราชธานี มวง
สามสิบ

หมูบานพริกปลอดสารพิษ บานดอนแดงใหญ ม.2 ต.หนองเหลา
 อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

68.13 47.00  -  -  -  -         200,000 210,000 230,000 ผศ.ดร.ภาสกร
 นันทพานิช

231 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

 อีสาน อุบลราชธานี นาตาล หมูบานผายอมครามนาโน บานทางโคง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

 -  -  -  -  -  - 280,000 ผศ.ดร.สุดาพร
ตังควนิช

232 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

 อีสาน สกลนคร ภูพาน หมูบานหมากเมา หมู 12 -17-20 และตลาดกลางดง
 ต.สรางคอ  อ.ภูพาน

86.33 85.70 57         130,000         145,000         340,000         320,000  NB น.ส.สุดารัตน
สกุลคู

56

233 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

 อีสาน สกลนคร โพนนา
แกว

หมูบานพลังงานทดแทน J บานโพนงามทา ต.บานแปน อ.โพน
นาแกว

Ø         227,290  N  NB  NB  NB ดร.สุดารัตน
สกุลคู

234 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

อีสาน สกลนคร วาริชภูมิ หมูบานขาวหอมทอง หมูบานขาวหอมทอง  บานคําบอใต
  หมูที่ 11 เทศบาลตําบลคําบอ  อ.
วาริชภูมิ

Ø 89.00  -         120,000  No  NB  NB นางสาวสุดา
รัตน  สกุลคู

235 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

 อีสาน สกลนคร วานร
นิวาส

หมูบานสงเสริมการใชปุยอินทรีย
ชีวภาพ

บานดอนยานาง  หมูที่ 6 ตําบลนา
ซอ  อ.วานรนิวาส

          89,000           90,000  No  NB  NB น.ส.สุดารัตน
สกุลคู

236 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร

 อีสาน สกลนคร พังโคน หมูบาน ทอ ถัก จัก สาน บานนาเชือก  ม. 9 ตําบลแร
อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

78.74 92.00  -         140,000         310,000         250,000  NB นางสาว
กรรณิการ   สม
บุญ

56

update : 12 พ.ค. 59 ง-30
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ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

237 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยา
เขตสุรินทร

อีสาน สุรินทร ปราสาท หมูบานปศุสัตวอินทรีย 1.บานทัพไทย  ต.ทมอ อ.ปราสาท
 2.บานโคกเพชร ต.ทมอ อ.ปราสาท
 3.บานโคกทม ต.โคกทม ต.โคกยาง
 อ.ปราสาท

88.00 97.00  -         190,000         200,000         200,000         244,000 250,000 ดร.สุทธ์ิศักดิ์
แกวแกมจันทร

56

238 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย

 อีสาน หนองบัวลําภู วังสะพุง หมูบานเกษตรอินทรียบานผานอย  บานผานอย  หมู 1 ต.ผานอย  อ.
วังสะพุง  จ.เลย (บานนาสมหวัง ต.
นาเหลา อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู-
พื้นที่เดิม )

Ø 50         160,000           72,600  N  NB  NB ผศ.วิโรจน  ปย
พิทยานนท

239 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

 อีสาน หนองคาย ศรี
เชียงใหม

หมูบานการผลิตเตาเผาถาน
ประสิทธิภาพสูงจากบล็อกประสาน
 J

บานหนองแวง ต.พานพราว อ.ศรี
เชียงใหม

        223,000  NB  NB  NB  NB นายอรุณศักดิ์
ไชยอุบล

update : 12 พ.ค. 59 ง-31

239 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

 อีสาน หนองคาย ศรี
เชียงใหม

หมูบานการผลิตเตาเผาถาน
ประสิทธิภาพสูงจากบล็อกประสาน
 J

บานหนองแวง ต.พานพราว อ.ศรี
เชียงใหม

        223,000  NB  NB  NB  NB นายอรุณศักดิ์
ไชยอุบล

240 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

 อีสาน อุดรธานี เมือง หมูบานขาวและผักปลอดภัยบาน
โนนสูง

บานโนนสูง  ต.โนนสูง  อ.เมือง จ.
อุดรธานี

85.63   -   -   -   -   - 300,000 250,000 นายอรุณศักดิ์
ไชยอุบล

241 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี

 อีสาน หนองบัวลําภู นากลาง หมูบานพัฒนานํ้าใชผักปลอดภัยไร
สารพิษบานโนนตาล

หมูที่ 3 บานโนนตาล  ต.ฝงแดง อ.
นากลาง จ.หนองบัวลําภู

  -   -   -   -   -   - 300,000 นายอรุณศักดิ์
ไชยอุบล

242 วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน

 อีสาน ขอนแกน ชนบท หมูบานหมอนไหมสายใยผาไหม
มัดหมี่

บานหัวฝาย หมู 2 ต.ปอแดง อ.
ชนบท จ.ขอนแกน

220,000 250,000 ดร.อดุลย พิมพ
ทอง

243 วิทยาลัยเทคนิคหัว
ตะพาน

 อีสาน อํานาจเจริญ พนา หมูบานเพาะเห็ดนางฟา-นางรม หมู 5 บานโนนธาตุ  ต.พนา  อ.พนา 54.20         150,000           90,000  N         150,000  NB นายพิชิตชัย
เครือรัตน

244 มหาวิทยาลัยมหิดล  อีสาน อุบลราชธานี เขื่องใน หมูบานเตาเผาแบบเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

วัดนอย อ.เขื่องใน Ø         400,000         550,000  NB  NB  NB ผศ.แฉลม  โพธ์ิ
แดง

245 มหาวิทยาลัยมหิดล  กลาง กาญจนบุรี ไทรโยค หมูบานสมุนไพรและเกษตร
ปลอดภัยไทรโยค (งบเหลือ 58)

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   -   -   -   -   - 300,000 ผศ.ดร.นงนุช
สังขอยุทธ

246 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง

อีสาน อุบลราชธานี เขมราฎ หมูบานผาไหมไทยนาโน หมูบานเจียด  ต.เจียด อ.เขมราฎ Ø  -         350,000         215,000  NB  NB รศ.ดร.จิติ  หนู
แกว

247 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

กลาง นครปฐม หมูบานพลังงานทดแทนและเกษตร
ยั่งยืน

เกษตรกร/ชาวบาน ต.หนองกระทุม
(โดยเฉพาะหมู 1 ,5 ,7 และ 10 ที่
ไดรับการสนับสนุนระบบบอกาซ
ชีวภาพ)

76.33 84.30 83  -         220,000         210,000         294,000  N นายจิระพันธุ
เน่ืองจากนิล

update : 12 พ.ค. 59 ง-31
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ประเมิน
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

248 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

เหนือ นาน บอเกลือ หมูบานการจัดการองคความรูและ
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตขาวไร(*)

หมูบานหวยขวาก   ต.บอเกลือเหนือ
   อ.บอเกลือ

58.13 80.00 63  -         165,000         150,000         210,000  N นายพิพัฒน สุยะ

249 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

กลาง ราชบุรี สวนผ้ึง หมูบานผ้ึง หมู 7 บานหวยผาก  ต.สวนผ้ึง อ.
สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

75.30 73  -         242,000         250,000  NB  NB ดร.มนัญญา
เพียรเจริญ

250 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

กลาง นครปฐม เมือง หมูบานผลิตพืชผักปลอดสาร บาน
หนองหมอแตก

หมูบานหนองหมอแตก ต.หนองงู
เหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

  -   -   -   -   -   - 250,000 นางวาสนา มา
นิช

update : 12 พ.ค. 59 ง-32

250 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

กลาง นครปฐม เมือง หมูบานผลิตพืชผักปลอดสาร บาน
หนองหมอแตก

หมูบานหนองหมอแตก ต.หนองงู
เหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

  -   -   -   -   -   - 250,000 นางวาสนา มา
นิช

251 มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร

ตะวันอ
อก

ระยอง แกลง หมูบานผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร
ทะเล

บานแสมผู ม.7 ต.ปากนํ้ากระแส อ.
แกลง จ.ระยอง

79.17 61.25  -  -  -  -         240,000 250,000 250,000 รศ.ดร.เจียรนัย
เล็กอุทัย

252 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

กลาง ราชบุรี จอมบึง หมูบานพลังงานทดแทน
ส่ิงแวดลอม และเกษตรยั่งยืน

1.บานรางบัว หมูที่ 6 /2.บาน
หนองคาย หมูที่ 2/ 3.บานหนอง
นกกะเรียน หมูที่ 4/ 4.หมูบาน
หนองแรง หมูที่ 15 ต.รางบัว อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี

61.67 51.25  -  -  -  -         200,000 200,000 200,000 นางสาวอรณัท
 ปฐพีจํารัสวงศ

253 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

 กลาง นครปฐม กําแพงแ
สน

หมูบานหนอไมฝรั่งและขาวโพดฝก
ออน(หมูบานหนอไมฝรั่งและ
ขาวโพดฝกออนเพื่อการสงออก)

หมูบานหวยรางเกตุ ต.ทุงลูกนก อ.
กําแพงแสน

60         242,640         270,960         250,000  NB  NB นายกฤษฎา
จาตุรัส

254 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

 กลาง นครปฐม กําแพงแ
สน

หมูบานขาวสุขภาพปลอดภัยจาก
สารพิษ

หมูบานหนองจิก ต.ทุงลูกนก อ.
กําแพงแสน

60         282,640         211,560         237,000  NB  NB นายกฤษฎา
จาตุรัส

255 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

 กลาง นครปฐม กําแพงแ
สน

หมูบานดอนขุนวิเศษ ผลิตผักครบ
วงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและแปร
รูปเชิงพาณิชย(หมูบานผักครบวงจร
เพื่ออุตสาหกรรมสดและแปรรูป
เชิงพาณิชย)

หมูบานดอนขุนวิเศษ ต.หวย
หมอนทอง อ.กําแพงแสน

        237,440         282,960  N  NB  NB ดร.ปยะณัฏฐ
ผกามาศ

256 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

กลาง นนทบุรี ไทรนอย หมูบานใบบัวบกเพื่อการเกษตรใน
เขตชานเมืองใหญ(*)

บานคลองสอง  ต.ไทรใหญ  อ.ไทร
นอย

 -         182,400         143,500  NB  NB นายคเชนทร
มาทอง

257 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

 กลาง ราชบุรี ดําเนิน
สะดวก

หมูบานรางสีหมอกไมผลไทยเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร(*)

หมูบานรางสีหมอก ต.ทานัด อ.
ดําเนินสะดวก

94.00         162,440         268,960         150,000  NB  NB รศ.ดร.รวี
เสรฐภักดี

55

update : 12 พ.ค. 59 ง-32
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
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จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

258 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

 กลาง ราชบุรี บานคา หมูบานผักและผลไมอินทรียปลอด
สารพิษเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดี(*)
(หมูบานผักและผลไมอินทรีย)

หมูบานหนองจอก ตําบลหนองพัน
จันทร อําเภอบานคา

        241,040         257,960  NB  NB  นายปราโมทย
สฤษดิ์นิรันดร

259 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

กลาง กาญจนบุรี ไทรโยค หมูบานไผ หัตถกรรมพื้นบาน
(โครงการในพระราชดําริ)(หมูบาน
ไผ หัตถกรรมพื้นบาน)

หมูบานวังเขมร ต.ทาเสา อ.ไทรโยค  -         200,000  N  NB  NB  นายปราโมทย
สฤษดิ์นิรันดร

260 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

ตะวันอ
อก

ตราด บอไร หมูบานไมกฤษณา บานตากแวง  ต.บอพลอย อ.บอไร         212,440         253,260  N  NB  NB  ดร.จงรัก
วัชรินทรรัตน

update : 12 พ.ค. 59 ง-33

260 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กําแพงแสน

ตะวันอ
อก

ตราด บอไร หมูบานไมกฤษณา บานตากแวง  ต.บอพลอย อ.บอไร         212,440         253,260  N  NB  NB  ดร.จงรัก
วัชรินทรรัตน

261 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร บางเขน

ตะวันอ
อก

ตราด เมือง หมูบานเขาพลู วนเกษตรธนาคาร
พันธุพืช

บานเขาพลู  ต.ทากุม  อ.เมือง  จ.
ตราด

83.30 44.00         197,340         271,660  N         220,000  NB 340,000  นายณัฐวัฒน
คลังทรัพย

56

262 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร

 กลาง ฉะเชิงเทรา พนม
สารคาม

หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑมะมวง
แปดริ้ว(หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปมะมวงแปดริ้ว)

 ม1. ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 70.70 80         210,000         160,000         210,000  N  NB ผศ.ดร.ดวงพร
ภูผะกา

263 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร

 กลาง ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ หมูบานสมุนไพรอินทรียแปรรูปเชิง
สรางสรรค

อยู 36 หมู1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บาน
โพธิ์

63.80  -  -  -         210,000         240,000 ดร.ดวงพร ภูผะ
กา

264 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 กลาง ปทุมธานี ลําลูกกา หมูบานตนแบบพัฒนาผลิตภัณฑเบ
เกอรี่เสริมสมุนไพร

กลุมพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ํา หมู 18
 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

71.00 67.20 58.40  -  -  -         200,000         220,000 250,000 น.ส.อัญชลินทร
 สิงหคํา

265 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 กลาง ปทุมธานี เมือง หมูบานตนแบบการแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารจากบัว

กลุมสตรีชุมชน หมู 6 ต.หลักหก อ.
เมือง จ.ปทุมธานี

81.50 77.80 63.20  -  -  -         200,000         230,000 250,000 360,000 น.ส.อัญชลินทร
 สิงหคํา

58

266 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 กลาง ปทุมธานี ลาด
หลุมแกว

หมูบานทองเที่ยวตลาดชุมชน
โบราณระแหง 100ป

ชุมชนตลาดโบราณระแหง100ป ต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแกว

        150,000  N  N  NB  NB นายณัฐพงษ  สี
บุญเรือง

267 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 กลาง สมุทรสาคร เมือง หมูบานตนแบบการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกะปอนามัยเพื่อเพิ่ม
มูลคา

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหาร
ทะเลบานกระซาขาว หมู 9 ต.บาน
บอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

86.67 81.30 80.80  -  -  -         200,000         240,000 240,000 345,000 น.ส.อัญชลินทร
 สิงหคํา

58

268 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

 กลาง ปทุมธานี ภาชี หมูบานตนแบบพัฒนาลวดลาย
และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ผาขาวมา

กลุมทอผาบานหนองเครือบุญ หมูที่
 6 ต.หนองนํ้าใส อ.ภาชี จ.
พระนครศรีอยุธยา

78.75 66.25  -  -  -  -         200,000 250,000 นายกรณัท  สุข
สวัสดิ์ (ดร.
เฉลียว หมัดอ๊ิว)

update : 12 พ.ค. 59 ง-33
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ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

269 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร

 กลาง สระบุรี บาน
หมอ

หมูบานเผือกหอม ต.หรเทพ ต.โคกใหญ ต.ตลาดนอย
อ.บานหมอ

87.70         215,000         203,000         230,000  NB  NB ผศ.จุฑามาศ
พีรพัชระ

55

270 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช

 กลาง สมุทรปรากา
ร

บางบอ หมูบานปลาสลิด กลุมมุสลิมลาด
หวาย

โรงเรียนมุสลิมสมุทรปราการ กลุม
มุสลิมลาดหวาย ต.บางเพลียง อ.
บางบอ จ.สมุทรปราการ

Ø 56         129,000         150,000  N  NB  NB ผศ.อภิรัติ  โสฬศ

271 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

 กลาง เพชรบุรี แกง
กระจาน

หมูบานพลังงานทางเลือกเพื่อวิถี
ชีวิตเกษตรกร

ต.ปาเด็ง  อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี 92.50 78.75 70.30  -  -  -         200,000         230,000 350,000 ดร.ปาณิศา
แกวสวัสดิ์

58

update : 12 พ.ค. 59 ง-34

271 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

 กลาง เพชรบุรี แกง
กระจาน

หมูบานพลังงานทางเลือกเพื่อวิถี
ชีวิตเกษตรกร

ต.ปาเด็ง  อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี 92.50 78.75 70.30  -  -  -         200,000         230,000 350,000 ดร.ปาณิศา
แกวสวัสดิ์

58

272 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

 กลาง เพชรบุรี บานลาด หมูบานขาวปลอดสาร ชุมชนการ
เรียนรูโปงสลอด

หมูบานโปงสลอด ต.หนองกระปุก
อ.บานลาด จ.เพชรบุรี

80.00         300,000 230,000 อ.พนัส ชัยรัมย

273 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี

 กลาง เพชรบุรี ชะอํา หมูบานตนแบบการผลิตไกเน้ือพันธุ
เมืองดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

หมูบานหนองเขื่อน  หมูที่ 4 ตําบล
  ไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

77.00 80.00 76.80  -  -  -         191,000         226,000 234,100 นายสัตวแพทย
ธีระยุทธ  ชาวุฒิ

274 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

บาน
เกาะ

หมูบานขาวโพดเทียน ชุมชนหมูบานโพธิ์  บานไผ บานเกาะ
 ต.บานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา

53  -         196,300         200,000  NB  NB นายกิตติ  บุญ
เลิศนิรันดร

275 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

พระนคร
ศรี
อยุธยา

หมูบานแปรรูปนํ้านมแพะ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

80.33 72.10 70.70  -  -  -         175,000         200,000 180,000 นางทศพร  นาม
โฮง

58

276 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

 กลาง สุพรรณบุรี ศรี
ประจันต

หมูบานการลดตนทุนการผลิตขาว ชุมชนหมูบาน  หมูที่ 7 ตําบลดอน
ปรู  อ.ศรีประจันต

37         101,000         156,000  N  NB  NB ผศ.ชาตรี วิระ
สิทธ์ิ

277 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

 กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

มหาราช หมูบานพริกหอมและผักปลอด
สารพิษ

บานบางนา หมูที่ 1 ต.บางนา อ.
มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

64.38 75.00  -  -  -  -         200,000 200,000 รศ.ดร.กิตติ บุญ
เลิศนิรันดร

update : 12 พ.ค. 59 ง-34
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ประเมิน
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ประเมิน
ป55

ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

278 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยหันตรา

 กลาง พระนครศรีอ
ยุธยา

บาง
ประอิน

หมูบานเห็ดตับเตาสามเรีอน ต.สมเรือน อ.บางประอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา

48.13 200,000 รศ.ดร.รวีวรรณ
เดื่อมขันมณี

279 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี

กลาง สุพรรณบุรี ศรี
ประจันต

หมูบานแหวปลอดสารพิษเพื่อ
ส่ิงแวดลอม

บานทุงชนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต  -         223,600  N  NB  NB นายธนวัฒน
พงษสุวรรณ

280 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี

กลาง สุพรรณบุรี เมือง หมูบานรักษธรรมชาติ(ลดภาวะโลก
รอน)

1 กลุมนํ้าหมักชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑจากนํ้าหมักชีวภาพ   หมูที่
 3 ต.รั้วใหญ  อ.เมืองฯ
2 กลุมคัดแยกขยะ  หมูที่ 3 ตําบล
รั้วใหญ  อ.เมืองฯ
3 กลุมปุยชีวภาพ, ปุยอินทรีย  หมูที่
  5 ตําบลรั้วใหญ  อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

 -         190,000  N  NB  NB นายกฤตยตนัย
  ธารารัตน
สุวรรณ

update : 12 พ.ค. 59 ง-35

280 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี

กลาง สุพรรณบุรี เมือง หมูบานรักษธรรมชาติ(ลดภาวะโลก
รอน)

1 กลุมนํ้าหมักชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑจากนํ้าหมักชีวภาพ   หมูที่
 3 ต.รั้วใหญ  อ.เมืองฯ
2 กลุมคัดแยกขยะ  หมูที่ 3 ตําบล
รั้วใหญ  อ.เมืองฯ
3 กลุมปุยชีวภาพ, ปุยอินทรีย  หมูที่
  5 ตําบลรั้วใหญ  อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

 -         190,000  N  NB  NB นายกฤตยตนัย
  ธารารัตน
สุวรรณ

281 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

 กลาง ประจวบคีรีขั
นธ

บาง
สะพาน

หมูบานชุมชนคนพอเพียงบานสาย
เพชร

บานสายเพชร หมูที่9 ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน

        150,000  N  N  NB  NB  นายสุรินทร
นวลรอด

282 วิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร

กลาง สมุทรสาคร บานแพว หมูบานตนแบบผลิตภัณฑ
กะลามะพราว Hi-Tech บาน
กระโจมทอง

กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 5 บาน
กระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บานแพว
 จ.สมุทรสาคร

87.08 69.20  -  -  -  -         250,000 250,000 นางประภัสสร
 น่ิมพินิจ

283 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

ตะวันอ
อก

ชลบุรี ศรีราชา หมูบานแมขายอาหารสัตวนํ้าราช
มงคลตะวันออก(หมูบานตนแบบ
การผลิตอาหารสัตวนํ้าราชมงคล
ตะวันออก)

 หมู 1, 3, 5, 6 และ 11 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา 3. กลุม
เกษตรกรในจังหวัดที่อยูในภาค
ตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ)

74.70 80.30 60  -         359,140         237,000         275,000  NB นายมานพ
กาญจนบุรางกูร

284 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

ตะวันอ
อก

ฉะเชิงเทรา แปลง
ยาว

หมูบานแมขายการเพาะพันธุปลา
หนองปลาตะเพียน

บานหนองปลาตะเพียน ต.หัวสําโรง
อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา

61.88 52.50  -  -  -  -         180,000 250,000 ผศ.จันทรพิมพ
กังพานิช (นาย
มานพ กาญจน
บุรางกูร)

285 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ตะวันอ
อก

จันทบุรี ขลุง หมูบานเทคโนโลยีไฟฟาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

บานรอยรู และหมูบานตางๆ ใน  ต.
วังสรรพรส  อ.ขลุง

Ø 50  -         160,800  N  NB  NB นายประหยัด
กองสุข

update : 12 พ.ค. 59 ง-35
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ประเมิน
ป54

ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

286 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

ตะวันอ
อก

จันทบุรี มะขาม หมูบานภูมิปญญาทองถิ่นคนจันท
ชันโรง

1.หมูบานพญาบน ม.3 ต.วังแซม
อ.มะขาม
2.หมูบานทาหลวง ต.ทาหลวง อ.
มะขาม
3.หมูบานปถวี ต.ปถวี อ.มะขาม
4.หมูบานฉมัน ม.1 ต.ฉมัน อ.
มะขาม

75.00 79.00 73  -         182,400         310,000  NB  NB 250,000 ดร.ชัยวัฒน
มครเพศ (ผศ.
เสวก พงษ
สําราญ)

287 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กระบี่

 ใต กระบี่ เหนือ
คลอง

หมูบานตนแบบอุตสาหกรรมปาลม
นํ้ามันชุมชน  แบบไรของเสีย
(หมูบานการจัดการอุตสาหกรรม
ปาลมนํ้ามันชุมชนแบบไรของเสีย)

หมู 1 ต.หวยยูง  อ.เหนือคลอง./หมู
 3 ต.หวยยูง  อ.เหนือคลอง.

64.25 40         288,400  N         200,000         200,000  NB รศ.สมบัติ ชิณะ
วงศ

update : 12 พ.ค. 59 ง-36

287 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กระบี่

 ใต กระบี่ เหนือ
คลอง

หมูบานตนแบบอุตสาหกรรมปาลม
นํ้ามันชุมชน  แบบไรของเสีย
(หมูบานการจัดการอุตสาหกรรม
ปาลมนํ้ามันชุมชนแบบไรของเสีย)

หมู 1 ต.หวยยูง  อ.เหนือคลอง./หมู
 3 ต.หวยยูง  อ.เหนือคลอง.

64.25 40         288,400  N         200,000         200,000  NB รศ.สมบัติ ชิณะ
วงศ

288 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กระบี่

ใต กระบี่ เมือง หมูบานอุตสาหกรรมขาวชุมชน
แบบไรของเสียJ

บานเกาะกลาง ต.คลองประสงค อ.
เมือง

83  NB  NB  NB  NB  NB รศ.สมบัติ ชิณะ
วงศ

289 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กระบี่

ใต พังงา ทับปุด หมูบานตนแบบสมุนไพรแปรรูป หมูที่ 1 บานเขาตําหนอน ต.ถ้ํา
ทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา

85.00 84.60  -  -  -  -         198,000 230,000 ดร.ปยภาคย
ภูมิภมร

290 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กระบี่

ใต กระบี่ เกาะ
ลันตา

หมูบานตนแบบการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกะป

หมูที่ 4 บานทุงหยีเพ็ง ต.ศาลาดาน
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

70.42 250,000 ดร.ปยภาคย
ภูมิภมร

291 มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร

ใต ชุมพร ทุงตะโก หมูบานสมจ๊ีด กลุมเกษตรกร บานทอม-อม ต.ชอง
ไมแกว อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

  -   -   -   -   -   - 300,000 ดร.สุทธิรักษ ผล
เจริญ

292 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 ใต นครศรีธรรมร
าช

เมือง หมูบานปลาดุกครบวงจรทาซัก ชุมชนบานทาซัก หมู 1 ,2 และ 3
ต.ทาซัก  อ.เมือง

56.00 83.30 90         180,000         157,344         200,000         320,000         360,000 ดร.วันสุรีย
พรหมภัทร

55

293 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 ใต นครศรีธรรมร
าช

เชียร
ใหญ

หมูบานปูเลย  เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ชุมชนพอเพียง

ชุมชนบานนํ้าบอ หมู 3 , 4 ,7 และ
 8 ต.แมเจาอยูหัว อ.เชียรใหญ

51.00 73         180,000         156,244         210,000  N ดร.วันสุรีย
พรหมภัทร

294 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 ใต นครศรีธรรมร
าช

ชะอวด หมูบานสวนครัวปลอดภัย หมูที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต.บานตูล
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

62.50 51.30  -  -  -  -         250,000 244,350 250,000  รศ.ดร.วาริน
อินทนา

295 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 ใต นครศรีธรรมร
าช

ชะอวด หมูบานปศุสัตวอินทรีย หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ9
 ตําบลวังอาง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช

89.00 85.00  -  -  -  -         260,000 244,350 250,000  ผศ.ดร.นิวัต
เมืองแกว

update : 12 พ.ค. 59 ง-36
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

296 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 ใต นครศรีธรรมร
าช

ปากพนัง หมูบานฟารมปลานิลคุณภาพสู
มาตรฐาน

หมูที่ 4, 5, 7 ตําบลบางศาลา และ
หมูที่ 1, 4 ตําบลบางตะพง อ.ปาก
พนัง จ.นครศรีธรรมราช

74.58 90.40  -  -  -  -         200,000 244,350 250,000  ดร.พวน เพงเซง

297 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต นครศรีธรรมร
าช

ทาศาลา หมูบานจัดการนํ้าเสียจากการทํา
ยางแผน ดวยกาซชีวภาพ (หมูบาน
การจัดการนํ้าเสียจากการทํายาง
แผนและของเสียจากครัวเรือน ดวย
ระบบกาซชีวภาพ)

บานหัวคู  หมูที่ 9 ต.สระแกว   อ.
ทาศาลา

80.60 53         140,000         181,500         250,000  N  NB 360,000 360,000  ผศ.ดร.อุษา
อนทอง

56

298 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต นครศรีธรรมร
าช

หัวไทร หมูบานแกสทํามือ...รักษโลก (งบ
เหลือ 58)

ชุมชนบานหัวหรง ต.เกาะเพชร อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช

  -   -   -   -   - 300,000  ผศ.ดร.อุษา
อนทอง

update : 12 พ.ค. 59 ง-37

298 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต นครศรีธรรมร
าช

หัวไทร หมูบานแกสทํามือ...รักษโลก (งบ
เหลือ 58)

ชุมชนบานหัวหรง ต.เกาะเพชร อ.หัว
ไทร จ.นครศรีธรรมราช

  -   -   -   -   - 300,000  ผศ.ดร.อุษา
อนทอง

299 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

ใต พังงา เมือง หมูบานเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อ
จัดการนํ้าเสียยางแผนและขยะ
อินทรีย(เกาะหมากนอย)

เกาะหมากนอย หมูที่ 4 ต.เกาะปน
หยี อ.เมือง

57.83 88.00  -         187,000         220,000         220,000  NB นางสาววิกาญ
ดา  ทองเน้ือแข็ง

300 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

ใต พัทลุง เมือง หมูบานไรของเสีย 1.บานโละจังกระ อ.กงหรา
2. หมูที่ 2 ต.รมเมือง อ.เมือง

70  -         187,000         130,000  NB  NB นางสาวอนิศรา
 เพ็ญสุข

301 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต พัทลุง ควน
ขนุน

หมูบานไผพัฒนา หมูบานโตลดดวน ต.โตลดดวน อ.
ควนขนุน

Ø         180,000  N  NB  NB  NB ผศ.ประสงค
สิริพุทไธวรรณ

302 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต สงขลา กระแส
สินธุ

หมูบานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรและส่ิงแวดลอม

บานเขาใน หมูที่1 ต.เชิงแส  อ.
กระแสสินธุ

78.70         175,000         132,000         240,000  NB  NB  นส.วิกาญดา
ทองแข็ง

303 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต นครศรีธรรมร
าช

รอน
พิบูลย

หมูบานแปรรูป ผลิตภัณฑมังคุด
แปรรูป

หมู 14 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีธรรมราช

64.58   -   -   -   -   - 236,500 250,000  อ.ดร.ถาวร
จันทโชติ

304 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต พัทลุง ควน
ขนุน

หมูบานผลิตขาวสังขหยดแบบครบ
วงจรสูความยั่งยืน

หมู 5 บานหนองสามกอน ต.แหนม
โตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

72.08   -   -   -   -   - 200,000 250,000  ผศ.ดร.อมรรัตน
 ถนนแกว

305 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต พัทลุง ควน
ขนุน

หมูบานการผลิตไกพื้นเมืองครบ
วงจร

หมู 2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง

50.42   -   -   -   -   - 250,000 244,921  ดร.อัจฉรัตน
สุวรรณภักดี

update : 12 พ.ค. 59 ง-37
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

306 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 วิทยาเขตพัทลุง

 ใต พัทลุง ปาก
พะยูน

หมูบานแปรรูป "ผลิตภัณฑเห็ดแปร
รูป"

หมู 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง

  -   -   -   -   -   - 240,000  อ.ดร.ถาวร
จันทโชติ

307 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

 ใต สงขลา สทิงพระ หมูบานโหนด นา เล วิถีวิทย หมูที่ 7 หมูบานทาหิน  ต.ทาหิน  อ.
สทิงพระ  จ.สงขลา

92.67 92.90 76.60  -  -  -         222,000         250,000 250,000 360,000 ดร.ประวิทย
โตวัฒนะ

58

308 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

 ใต สุราษฎรธานี เกาะส
มุย

หมูบานเกษตรปลอดสารพิษ
สนับสนุนการทองเที่ยวภาคใตฝง
อาวไทย

บานเขาปอม  ต.หนาเมือง อ.เกาะส
มุย

        158,800         266,560  NB  NB  NB ดร.สุชาติ  เชิง
ทอง

update : 12 พ.ค. 59 ง-38

308 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

 ใต สุราษฎรธานี เกาะส
มุย

หมูบานเกษตรปลอดสารพิษ
สนับสนุนการทองเที่ยวภาคใตฝง
อาวไทย

บานเขาปอม  ต.หนาเมือง อ.เกาะส
มุย

        158,800         266,560  NB  NB  NB ดร.สุชาติ  เชิง
ทอง

309 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

 ใต สงขลา รัตภูมิ หมูบานเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง
(งบเหลือ 58)

หมูที่ 3 บานคูหาใน ต.คูหาใต อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา

  -   -   -   -   - 300,000 รศ.ดร.สมยศ
ทุงหวา

310 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง

 ใต ตรัง กันตัง ศูนยเรียนรูดาน ว และ ท  ต.เกาะ
มุก(หมูบานการจัดการขยะแบบ
บูรณาการ)

หมูบานเกาะมุกด ม.2 ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง

27.25 53         245,000         225,000  N  NB         250,000 ผศ.วาท่ีพันตรี
ดํารงค  โลหะ
ลักษณาเดช

311 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง

 ใต ตรัง กันตัง หมูบานผลิตภัณฑอาหารทางการ
ประมง(หมูบานเล้ียงปลาในกระชัง
และการแปรรูป)

หมูบานเกาะเค่ียม ม.4 ต.กันตังใต
อ.กันตัง

Ø 37         210,000         150,000  N  NB  NB ผศ.วาท่ีพันตรี
ดํารงค  โลหะ
ลักษณาเดช

312 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง

 ใต ตรัง สิเกา หมูบานรักษพลังงานและปุยอินทรีย
(หมูบานยางและปาลม)

หมูบานไสตนวา ม.4 ต.บอหิน อ.สิ
เกา

Ø 60         210,000         150,000  N  NB  NB ผศ.วาท่ีพันตรี
ดํารงค  โลหะ
ลักษณาเดช

313 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง

 ใต ตรัง วังวิเศษ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานสวน
ปา

ชุมชนบานสวนปา ม.6 ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ

Ø 60         130,000         166,000  N  NB  NB ผศ.วาท่ีพันตรี
ดํารงค  โลหะ
ลักษณาเดช

314 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง

 ใต สตูล ละงู หมูบานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน ชุมชนบานโคกพยอม ม.18 ต.ละงู
อ.ละงู

Ø 60         170,000         148,000  N  NB  NB ผศ.วาท่ีพันตรี
ดํารงค  โลหะ
ลักษณาเดช

update : 12 พ.ค. 59 ง-38
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

315 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยา
เขตสงขลา

ใต พัทลุง ปาบอน หมูบานสับปะรดปาบาก บานสับปะรดปาบาก  ต.ทุงนารี  อ.
ปาบอน  จ.พัทลุง

Ø 49.00 73  -         236,000         245,000  NB  NB รศ.ดร.สุนียรัตน
  ศรีเปารยะ

316 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยา
เขตสงขลา

ใต พัทลุง ตะโหมด หมูบานพลังงานทางเลือก หมู 9 บานปาพงศ ต.ตะโหมด อ.ตะ
โหมด จ.พัทลุง

  -   -   -   -   -   - 300,000 ดร.นุชลี ทิพย
มณฑา

317 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช

ใต สงขลา ควน
เนียง

หมูบานแปรรูปปลาทองเที่ยว หมู 12 บานโคกเมือง ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

  -   -   -   -   -   - 300,000 นายนพดล โพช
กําเหนิด

update : 12 พ.ค. 59 ง-39

317 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช

ใต สงขลา ควน
เนียง

หมูบานแปรรูปปลาทองเที่ยว หมู 12 บานโคกเมือง ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา

  -   -   -   -   -   - 300,000 นายนพดล โพช
กําเหนิด

318 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช

ใต นครศรีธรรมร
าช

พรหมคีรี หมูบานแปงสาคู บานสากเหล็ก
หมูที่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี

หมูบานแปงสาคูอินคีรี บานสาก
เหล็ก หมูที่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช

54.58   -   -   -   -   - 255,000 250,000 ผศ.ศุภมาตร
อิสสระพันธุ

319 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา

 ใต สงขลา จะนะ หมูบานเครื่องแกง หมู 2 บานทุงเอาะ ต.สะพานไมแกน
 อ.จะนะ จ.สงขลา

86.25 95.00 62.30  -  -  -         200,000         240,000 200,000 น.ส.เสาวนิตย
ชอบบุญ

58

320 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา

 ใต สงขลา คลอง
หอยโขง

หมูบานโคเน้ือ ต.ทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา   -   -   -   -   -   - 290,250 ดร.มงคล เทพ
รัตน

321 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา

 ใต สงขลา สะเดา หมูบานวิสาหกิจชุมชนสวนหมอม
ผลิตเครื่องแกงสําเร็จรูปตราครก

กลุมเครื่องแกงตราครก เลขที่ 50
ม.5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

93.75 94.60  -  -  -  -         200,000 250,000 250,000 ดร.สุวรรณี
พรหมศิริ

322 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา เมือง หมูบานเฟอรนิเจอรปูนซิเมนต
(บานกูแบอีเตะ) กศน.อําเภอเมือง
ยะลา(หมูบานเฟอรนิเจอรปูนซิ
เมนต)

บานกูแบอีเตะ หมูที่3 ต.หนาถ้ํา อ.
เมือง

Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

323 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา รามัน หมูบานทาธงพัฒนาเทคโนโลยีสู
ชีวิตรประจําวัน กศน.อําเภอรามัน

บานพรุและบานเจาะกาแต ต.ทาธง
อ.รามัน

Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

324 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา ยะหา หมูบานหัตถกรรมงานไมตําบลบา
โระ กศน.อําเภอยะหา(หมูบาน
หัตถกรรมงานไมตําบลบาโระ)

บานปูแล หมูที่1 ต.บาโระ อ.ยะหา Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ
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ป55
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

325 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา บันนังสต
า

หมูบานแปรรูปกลวยหินฉาบ กศน.
อําเภอบันนังสตา(หมูบานแปรรูป
กลวยหินฉาบ)

บานปาหวังใน หมู 1 ต.บันนังสตา
อ.บันนังสตา

Ø           30,000           50,000  NB  NB  NB นางธนธรณ
แกวเปนทอง

326 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา บันนังสต
า

หมูบานตัดเย็บเส้ือผา กศน.อําเภอ
บันนังสตา(หมูบานตัดเย็บเส้ือผา)

บานคอรอกาเอ หมู5 ต.บาเจาะ อ.
บันนังสตา

Ø           20,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

327 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา ธารโต หมูบานกลวยหินฉาบ กศน.อําเภอ
ธารโต(หมูบานกลวยหินฉาบ)

บานสันติ2 หมู 6 ต.แมหวาด  อ.ธาร
โต

Ø           20,000           50,000  NB  NB  NB นางวาสนา
อนุสรณประเสริฐ
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327 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา ธารโต หมูบานกลวยหินฉาบ กศน.อําเภอ
ธารโต(หมูบานกลวยหินฉาบ)

บานสันติ2 หมู 6 ต.แมหวาด  อ.ธาร
โต

Ø           20,000           50,000  NB  NB  NB นางวาสนา
อนุสรณประเสริฐ

328 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา ธารโต หมูบานเครื่องแกงคีรีเขต กศน.
อําเภอธารโต(หมูบานเครื่องแกงคีรี
เขต)

บานนครธรรม หมู 6 ต.คีรีเขต อ.
ธารโต

Ø           30,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

329 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา เบตง หมูบานการทํานํ้าสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ กศน.อําเภอเบตง(หมูบาน
การทํานํ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ)

ชุมชนแกรนวิลลา 3 ซ .11 ต.เบตง
อ.เบตง

Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

330 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา กาบัง หมูบานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
กศน.อําเภอกาบัง(หมูบานผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ )

123 หมูบานยือนัง หมู 4 ต.กาบัง
 อ.กาบัง

Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

331 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

 ใต ยะลา กรงปนัง หมูบานปลาสม กศน.อําเภอ
กรงปนัง(หมูบานปลาสม)

ม.6 บานดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.กรงปนัง Ø           50,000           50,000  NB  NB  NB นายประยูร
ดํารงรักษ

332 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

 ใต ปตตานี เมือง หมูบานหยวกกลวย 1.กลุมกัสลีฯ หมูที่ 2 ต.บาราโหม
อ.เมือง
2.ชมรมเตะกระปอง บานยามู   อ.
ยะหริ่ง

70.00 64.00         246,000         125,000  N         230,000  N นายประยูร
แกวยอดจันทร

333 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

 ใต ภูเก็ต ถลาง หมูบานผลิตเห็ดอินทรีย หมูบานลิพอนหัวหาร-บอแร ม.8 ต.
ศรีสุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

88.13 90.00  -  -  -  -         200,000 250,000 250,000 นายรังสรรค
พลสมัคร/นาย
กิตติศักด์ิ จิตต
เกื้อ

334 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต

 ใต ภูเก็ต เมือง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ (วิถีแหงอินทรีย) บานฉลอง

หมู 6 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต   - 300,000 ผศ.ดร.ประภา
กาหยี
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ผูรับผิดชอบลําดับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ภาค จังหวัด อําเภอ ชื่อหมูบาน พื้นท่ี สถานะภาพหมูบาน วท.
ป 59

จํานวนหมูบานแมขาย วท. ที่ดําเนินงาน ป พ.ศ. 2553-2559 : 337 หมูบาน

335 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

 ใต ปตตานี เมือง หมูบานศิลปะประดิษฐจากกาบ
กลวย

กลุมแมบาน งานประดิษฐของใช
จากกาบกลวย
1.เลขที่ 10/1 ม.8 ต.บาราโหม อ.
เมือง
2.เลขที่ 12/2 ม.6 ต.จะกวะ อ.
รามัน

81.40 75.50         150,000         125,000  N         220,000         322,000 322,300  นายอิซฮาร
สาและ

56

336 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

 ใต ปตตานี ยะหริ่ง หมูบานสงเสริมการปลูกขาว
ปลอดภัยดวยพันธุขาวอินทรีย
พื้นเมือง (งบเหลือ 58)

ม.3 ต.ปยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี   -   -   -   -   - 300,000  นายประมูล
ทองขาว

update : 12 พ.ค. 59 ง-41

336 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

 ใต ปตตานี ยะหริ่ง หมูบานสงเสริมการปลูกขาว
ปลอดภัยดวยพันธุขาวอินทรีย
พื้นเมือง (งบเหลือ 58)

ม.3 ต.ปยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี   -   -   -   -   - 300,000  นายประมูล
ทองขาว

337 มหาวิทยาลัย
นราธิวาส

 ใต นราธิวาส ระแงะ หมูบานวิถีแบบพอเพียง หมู 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส

  -   -   -   -   - 300,000  ผศ.ทวี บุยภิรมย

31 27 29 23 20    37,532,438    31,399,890    29,949,940    26,945,710    25,127,160 26,531,504 24,305,079  119

               135                146                115                105                  98                  95

หมายเหตุ N หมายถึง เสนอของบแตไมผานการพิจารณา 9 2,700,000

NB หมายถึง ไมไดเสนอของบ/หรือไดรับงบประมาณจากแหลงอ่ืน/ใชงบของหนวยงานเอง
No หมายถึง ผานการพิจารณาแตปฏเสธการดํานินงาน * นับซํ้า (โครงการตอเน่ือง)

Ø หมายถึง หมูบานที่มีแนวโนมวาจะยุติโครงการ 31 โครงการ แบงเปน ดําเนินการ 1 ป 10 หมูบาน ดําเนินการ 2 ป 21 หมูบาน
หมูบานที่ผานการประเมินสถานะการพัฒนาหมูบาน ยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. ประจําป
ประจําป 2555 52 หมูบาน

รวม 119 ประจําป 2556 40 หมูบาน

ประจําป 2557 6 หมูบาน

ประจําป 2558 21 หมูบาน

 * งบเหลือป 58
จํานวนหมูบานท้ังหมดป 2559รวมงบประมาณท่ีอนุมัติ 2553-2558 177,486,642

99

update : 12 พ.ค. 59 ง-41



ลําดับ พื้นที่ ชื่อหมูบาน พื้นที่ลูกขาย พื้นที่ลูกขาย คลัสเตอร หนวย ผูรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559

แม
ขา

ยป
ที่

2

แม
ขา

ยป
ที่

1

ตอ
เนือ่

ปท
ี่3

ตอ
เนือ่

งป
ที่

2

ให
ม5

9

ภาคเหนือ 35 8,828,008 3 8 11 9 4

1 หมู 4 บานธาตุ และหมู
 8 บานปาคาสามัคคี
ต.แมสลองนอก  อ.แม
ฟาหลวง  จ.เชียงราย

หมูบานไกดําตุน
ยาจีนดอยแมสล
อง

- - 250,000 300,000 360,000 1.การเล้ียง การใหอาหารและการปรับปรุง
พันธุไกกระดูกดํา และการแปรรูป
2.การจัดทําฟารมมาตรฐานและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

เกษตร ม.เชียงใหม รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
agani002@gmail.com,
suchon.t@cmu.ac.th
โทร.081-885-7929

68.10 82.67

2 หมูบานวาวี ม.6 ต.วาวี
 อ.แมสรวย จ.เชียงราย

หมูบานชาอินทรีย 255,000 200,000 200,000 1.ผลิตภัณฑชาไดรับการอนุญาตใชตรา
สัญลักษณ GI
2.วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP
และ GMP)
3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

เกษตร ม.แมฟาหลวง ดร.ปยาภรณ เช่ือมชัย
ตระกูล
chueamchaitrakunp@g
mail.com
โทร.053-916253

เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

หมูบาน วท. ที่ดําเนินงานป พ.ศ. 2559 จํานวน 99 หมูบาน

ป 59
1.หมู 10 บานหวยอื้น
ต.เทอดไทย อ.แมฟา
หลวง จ.เชียงราย
2.หมู 12 และ 14 บาน
หนองเขียว ต.เมืองนะ อ.
เชียงดาว จ.เชียงใหม
3.หมู 13 บานหวยพาน
 ต.เปอ อ.เชียงกลาง จ.
นาน

1. การแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีน
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ retort
pouch
3. การจัดการโรงเรือนเล้ียงไกดํา
ไหไดมาตรฐาน
4. การขยายพันธุไกดําดวยตูฟกไข
5. การผลิตอาหารไก การคัดเลือก
 และการปรับปรุงพันธุ

1.พัฒนาผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีนใหเปน
OTOP ของชุมชน
2.แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑไกดํา 3
ชนิด
3.ข้ึนทะเบียบผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีนกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
ชนิด

1.มาตรฐานเกษตรอินทรีย
2.การรับรองแบบกลุม ICS
3.การจัดการศัตรูพืชในสวนชา
อินทรีย
4.การทําปุยหมัก และน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อใชในสวนชา

1.ผลิตชาเขียวบรรจุซอง
2.เครื่องดื่มชาพรอมดื่ม เชน ชาสับปะรด,
ชาบวย,ชาลําไย,ชาขิง และชาผสมกาแฟ
3.ทําอาหารสวนผสมของชา เชน ถ่ัวกวนชา
เขียว,วุนชาเขียว,เยลล่ีชา
4.พัฒนาบรรจุภัณฑ

ง-42

2 หมูบานวาวี ม.6 ต.วาวี
 อ.แมสรวย จ.เชียงราย

หมูบานชาอินทรีย 255,000 200,000 200,000 1.ผลิตภัณฑชาไดรับการอนุญาตใชตรา
สัญลักษณ GI
2.วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP
และ GMP)
3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

เกษตร ม.แมฟาหลวง ดร.ปยาภรณ เช่ือมชัย
ตระกูล
chueamchaitrakunp@g
mail.com
โทร.053-916253

75.00 63.75

3 บานเกี๋ยง ต.แมลอย อ.
เทิง จ.เชียงราย

หมูบานแปรรูป
ผลิตภัณฑเมี่ยง

294,008 เกษตร ม.แมฟาหลวง นางปยาภรณ  เช่ือมชัย
ตระกูล
โทร.081-884-8112
chueamchaitrakunp@g
mail.com

4 บานแมปูคา  หมู 13
ต.นางแล อ.เมือง จ.
เชียงราย

หมูบานสับปะรด
ภูแล - นางแล

240,000 เกษตร มรภ.เชียงราย นายธนูศักดิ์ ธนะสาร
081-287-1289
Thanusak1@gmail.com

5 กลุมแมบานทุงนานอย
 หมูที่ 6 ต.เวียง อ.
เชียงของ  จ.เชียงราย

หมูบานแปรรูป
ผลไมบานทุงนา
นอย

280,000 250,000 250,000 1. กระบวนการแปรรูปผลไม เชน
เงาะแชอิ่ม เงาะอบแหง
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ
3. การพัฒนาตราสินคา

1.สับปะรดแชอิ่มอบแหงในสูญญากาศ
2.แยมสับปะรด และสับปะรดกวน
3.สุขอนามัย Primary GMP
4.การบริหารการผลิตการตลาด

แปรรูป
อาหาร

วว. นายณัฐพล  อาษา
narongdej@tistr.or.th
โทร.08-1851-3710

50.00 69.75

1.มาตรฐานเกษตรอินทรีย
2.การรับรองแบบกลุม ICS
3.การจัดการศัตรูพืชในสวนชา
อินทรีย
4.การทําปุยหมัก และน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อใชในสวนชา

1.ผลิตชาเขียวบรรจุซอง
2.เครื่องดื่มชาพรอมดื่ม เชน ชาสับปะรด,
ชาบวย,ชาลําไย,ชาขิง และชาผสมกาแฟ
3.ทําอาหารสวนผสมของชา เชน ถ่ัวกวนชา
เขียว,วุนชาเขียว,เยลล่ีชา
4.พัฒนาบรรจุภัณฑ

1.การจัดการพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง (การตัด
แตงตนชา, การกําจัดวัชพืช,การบํารุงรักษา
ตนชา)
2.พัฒนากระบวนการผลิตเมี่ยงดั้งเดิมใหมี
คุณภาพและปลอดภัย (ผลิตภัณฑเมี่ยง
รสชาติตางๆ,พัฒนาบบรจุภัณฑสําหรีบ
เมี่ยงดั้งเดิมใหมีรูปแบบที่เหมาสมสําหรับ
การจําหนาย)

1.เทคโนโลยีการผลิตสับปะรด
 -การลดตนทุนการใชปุยและสารเคมีในไร
สับปะรด
 -เกษตรอินทรียทางเลือกของการทําไร
สับปะรด
 -การสรางผลิตภัณฑสับปะรดที่มีเอกลักษณ

1.เงาะแชอิ่มอบแหงในสุญญากาศ
2.สับปะรดแชอิ่มอบแหงในสุญญากาศ
3.สับปะรดกวน,แยมสับปะรด
4.น้ําสับปะรดพรอมดื่ม
5.การใชบรรจุภัณฑ
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

6 บานใหมดอนแกว หมู
2 ต. ทาเหนือ อ.แม
ออน จ. เชียงใหม

หมูบานควายนม - - 280,000 250,000 250,000 1. การผลิตอาหารสัตวใหได
มาตรฐาน
2. การผลิตอาหารหมัก TMR
3. การผลิตแกสชีวภาพจากมูล
ควาย
4. การเล้ียงควายนมในพื้นที่สูง

1.การทําแปลงหญาและการผลิตอาหารหมัก
2.การทําบอแกสชีวภาพ
3.การรีดนมควาย
4.ระบบการปองกันโรค
5.การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุควายนม
6.การแปรรูปนมควายเปนชีส

เกษตร ม.เชียงใหม รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
agani002@gmail.com,
suchon.t@cmu.ac.th
โทร.081-885-7929

71.25 72.50

7 บานบงตัน ม.3 ต.บง
ตัน อ.ดอยเตา จ.
เชียงใหม

หมูบานผาทอ
กะเหรี่ยงยอมสี
ธรรมชาติบานห
ลายแกว(หนองปู)

250,000 253,000 200,000 1.การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง
ยอมสีธรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

มทร.ลานนา
เชียงใหม

นายไพโรจน วรพจนพรชัย
phairot4543@yahoo.c
o.th
โทร.089-7554269

75.63

8 หมูบาน
หัตถกรรมผาทอ
ยอมสีธรรมชาติ
นาโน

200,000 200,000 200,000 1. การผลิตผาฝายยอมสีดวยวัสดุ
ธรรมชาติ
2. การยอมสีธรรมชาติ

1.การศึกษากระบวนการการผลิตผาฝาย
ยอมสีดวยวัสดุธรรมชาติ สําหรับการผลิต
ผาทอพื้นเมืองนาโน
2.การแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ จาก
ผาทอพื้นเมืองนาโน

ส่ิงทอ มทร.ลานนา
เชียงใหม

นายไพโรจน วรพจนพรชัย
phairot4543@yahoo.c
o.th
โทร.089-7554269

1.การยอมสีส่ิงทอ/การออกแบบ
ลวดลายผาทอกะเหรี่ยง
2.การตกแตงสําเร็จ/การแปรรูปผา
3.เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธสูสากล

บานหนองอาบชาง หมู
ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม
นางปรีดา  จันตาโลก
ประธานกลุมทอผา
บานหนองชาง
โทร.081-850-615

1.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑน้ํานมควาย
ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย (Food
Safety)
2.การทํามาตรฐานการเล้ียงควายนม
3.การทําแปลงหญาและการผลิตอาหารหมัก
4.การทําบอแกสชีวภาพ
5.การรีดนมควาย
6.ระบบการปองกันโรค
7.การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุควายนม

1.พัฒนาแบบผลิตภัณฑผาทอกระเหรี่ยง
2.พัฒนาบรรจุภัณฑผาทอกระเหรี่ยงยอมสี
ธรรมชาติ

1.ตนแบบผลิตผาทอพื้นเมืองยอมสี
ธรรมชาติสําหรับการผลิตผาพื้นเมืองนาโน
2.พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑผาทอนาโน
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8 หมูบาน
หัตถกรรมผาทอ
ยอมสีธรรมชาติ
นาโน

200,000 200,000 200,000 1. การผลิตผาฝายยอมสีดวยวัสดุ
ธรรมชาติ
2. การยอมสีธรรมชาติ

1.การศึกษากระบวนการการผลิตผาฝาย
ยอมสีดวยวัสดุธรรมชาติ สําหรับการผลิต
ผาทอพื้นเมืองนาโน
2.การแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ จาก
ผาทอพื้นเมืองนาโน

ส่ิงทอ มทร.ลานนา
เชียงใหม

นายไพโรจน วรพจนพรชัย
phairot4543@yahoo.c
o.th
โทร.089-7554269

80.00 72.50

9 บานสวนหลวง หมู3
ต.ทาขุมเงิน อ.แมทา
จ.ลําพูน

หมูบานปุย
อินทรียบานสวน
หลวง (งบเหลือป
 58)

300,000 เกษตร มทร.ลานนา
เชียงใหม

นางดวงพร ออนหวาน
โทร. 089-7004396
อีเมล
m_pompam@yahoo.c
om

10 บานผาคับ ต. บอเกลือ
ใต อ.บอเกลือ  จ.นาน

หมูบานขาวสาลี NB NB 250,000 320,000 1.การผลิตเมล็ดพันธุขาวสาลีคุณภาพดี
2.การพัฒนาผลิตภัณฑของวางและซีเรียล
จากเมล็ดขาวสาลีและขาวโอต
3.การผลิตผลิตภัณฑจากตนออนขาวสาลี
4.การใชเครื่องผนึกสูญญากาศ

เกษตร พว. นส.วิศรา ไชยสาคร
โทร.02-5646700ตอ
3626
wissara@biotec.or.th,w
anlope.rue@biotec.or.t
h

96.50

ป 59
1.บานผักเฮือก ต.บอ
เกลือใต อ.บอเกลือ  จ.
นาน
2.บานนาเปรื่อง ต.บอ
เกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน
3.บานนากอก ต.ภูฟา อ.
บอเกลือ จ.นาน

1.เทคโนโลยีการปลูกพืชผัก เชน การผลิต
และขยายพันธุพืช การเก็บเมล็ดพันธุ การ
ปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน
2.เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(แผนที่แหลงทรัพยากรและแหลงอาหาร)
ฐานขอมูล
3.เทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย

1.การสรางกระบวนการเรียนเรื่องปุย
อินทรียคุณภาพสูงเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
และเพิ่มทักษะใหแกชุมชน
2.การฝกปฏิบัติการผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง และการทอดสอบคุณภาพของ
ปุยอินทรียที่ทําการผลิต

บานหนองอาบชาง หมู
ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม
นางปรีดา  จันตาโลก
ประธานกลุมทอผา
บานหนองชาง
โทร.081-850-615

1.ตนแบบผลิตผาทอพื้นเมืองยอมสี
ธรรมชาติสําหรับการผลิตผาพื้นเมืองนาโน
2.พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑผาทอนาโน
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

11 บานปาเหียง หมูที่ 7
ต.สถาน อ.ปว จ.นาน

หมูบานขาวนา
โยน พริกปลอด
สารพิษ

230,000 240,000 เกษตร มทร.ลานนา
นาน

ผศ.สุภาพร รัตนาพันธุ
s_rattanapant@hotmai
l.com
โทร.086-1919247

59.38

12 N 194,700 250,000 360,000 360,000 1.การผลิตปุยหมักแบบกองเติม
อากาศ
2.การผลิตและการตลาดปุย
อินทรียอัดเม็ด
3.ขยายการผลิตปุยอินทรียมูล
ไสเดือน

เกษตร ม.แมโจ-แพร
เฉลิมพระ
เกียรติ

นายประกิตต โกะสูงเนิน
086-671-6076
koh_prakit@phrae.mju.
ac.th

1.บานทุงศรี หมู 3 ต.
ทุงศรี อ.รองกวาง
2.บานน้ําลัด หมู 5 ต.
ทุงศรี อ.รองกวาง

หมูบานการผลิต
ปุยหมักแบบเติม
อากาศ(หมูบาน
ปุยหมัก) **

ป 58
1.ชุมชน ต.ปามะคาบ อ.
เมือง จ.พิจิตร
2.ชุมชน ต.คลองน้ําไหล
อ.คลองลาน จ.
กําแพงเพชร
3.ชุมชน ต.โกสัมพีนคร
อ.โกสัมพีนคร จ.
กําแพงเพชร

ป 59
1.ชุมชนตําบลปา
มะคาบ อ.เมือง จ.
พิจิตร
2.ชุมชนตําบล
คลองน้ําไหล อ.
คลองลาน จ.
กําแพงเพชร
3.ชุมชนตําบล
โกสัมพีนคร อ.
โกสัมพีนคร จ.
กําแพงเพชร

1.เทคโนโลยีการทํานาโยน
2.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน

1.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน: การเก็บ
ตัวอยางดิน การวิเคราะหดินอยางงาย การ
ผสมปุยเคมีใชเอง การผลิตปุยอินทรียจาก
วัสดุเหลือใชในทองถ่ิน
2.เทคนิคการทํานาโยน: การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ  การเตรียมกลา  การเตรียมดิน
เทคนิคการโยนกลา
3.การบริหารศัตรูขาวโดยชีววิธี: ความรู
เกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืช แหลงที่มาของ
ศัตรูพืช สาเหตุการแพรระบาดของศัตรูพืช
ปจจัยที่ควบคุมการแพรระบาด หลักการ
ควบคุมศัตรูพืช วิธีการควบคุมศัตรูพืชทาง
ชีววิธี

1.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก
และเทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิต
3.การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
4.อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ
5.อบรมการผลิตปุยหมักไสเดือนดิน ระดับ
ครัวเรือน

1.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบเติม
อากาศ
2.เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปุยหมัก
3.เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิต
4.การผลิคและการตลาดปุยอินทรียอัดเม็ด
5.การผลิตปุยอินทรียมูลไสเดือน
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12 N 194,700 250,000 360,000 360,000 1.การผลิตปุยหมักแบบกองเติม
อากาศ
2.การผลิตและการตลาดปุย
อินทรียอัดเม็ด
3.ขยายการผลิตปุยอินทรียมูล
ไสเดือน

เกษตร ม.แมโจ-แพร
เฉลิมพระ
เกียรติ

นายประกิตต โกะสูงเนิน
086-671-6076
koh_prakit@phrae.mju.
ac.th

82.33

13 หมู 1,2,3 และ 4
บานแมทราย ต.แม
ทราย อ.รองกวาง จ.
แพร

หมูบานเพื่อการ
ขยายเมล็ดพันธุ
ขาว

166,760 250,000 250,000 300,000 1.การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว
2.การผลิตปุยอินทรีย
3.การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมา
และการใชเช้ือราบิวเวอรเรีย

1.การผลิตปุยอินทรีย
2.การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาและการใช
เช้ือราขาวบิวเวอรเรีย
3.การบริหารจัดการกลุมเกษตร

เกษตร ม.แมโจ-แพร
เฉลิมพระ
เกียรติ

ดร.กฤษดา  พงษการัณย
ภาส
kritsada@phrae.mju.ac.
th
โทร.086-1909903

75.67 84.50

14 หมูบานทุงมอก ต.
เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.
พะเยา

หมูบานทอผาไท
ล้ือ(บานทุงมอก)

ป 58
1.กลุมทอผาบานฮวก
2.กลุมทอผาบานธาตุภู
ซาง
3. กลุมทอผาไทล้ือ

210,000 223,300 250,000 360,000 300,000 1. การยอมสีธรรมชาติ
2. การปลูกฝายสี
3. การออกแบบส่ิงทอรวมสมัย
4. การผลิตปุยเพื่อใชในการปลูก
ฝาย

1.การทําความสะอาดดายฝายดวยการลด
การใชสารเคมี
2.การยอมสีดายฝายดวยสียอมธรรมชาติ
3.การออกแบบลายผาทอ

ส่ิงทอ ม.พะเยา ดร.กัลยา จําปาทอง
k_jumpatong@yahoo.c
om
โทร.081-9526025

1.บานทุงศรี หมู 3 ต.
ทุงศรี อ.รองกวาง
2.บานน้ําลัด หมู 5 ต.
ทุงศรี อ.รองกวาง

หมูบานการผลิต
ปุยหมักแบบเติม
อากาศ(หมูบาน
ปุยหมัก) **

ป 58
1.ชุมชน ต.ปามะคาบ อ.
เมือง จ.พิจิตร
2.ชุมชน ต.คลองน้ําไหล
อ.คลองลาน จ.
กําแพงเพชร
3.ชุมชน ต.โกสัมพีนคร
อ.โกสัมพีนคร จ.
กําแพงเพชร

ป 59
1.ชุมชนตําบลปา
มะคาบ อ.เมือง จ.
พิจิตร
2.ชุมชนตําบล
คลองน้ําไหล อ.
คลองลาน จ.
กําแพงเพชร
3.ชุมชนตําบล
โกสัมพีนคร อ.
โกสัมพีนคร จ.
กําแพงเพชร

ป 59
1.บานหวยขอน หมู 16
 ต.หวยหมาย อ.สอง จ.
แพร
2.บานทรัพยไพรวัลย หมู
 10 ต.น้ําเลา อ.รอง
กวาง จ.แพร
3.บานทุงศรี หมู 4 ต.ทุง
ศรี อ.รองกวาง จ.แพร

ป 59
1.กลุมทอผาไทล้ือ
บานทุงมอก หมูที่ 5
 ต.บานมวง อ.เชียง
มวน
2.กลุมทอผาไทล้ือ
บานสถาน 2 หมูที่
1 ต.ภูซาง
3.กลมทอผาไทล้ือ
บานพระนั่งดิน หมู
ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียง
คํา

1.เทคโนโลยีการยอมสีดายฝายดวยสี
ธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีการทําความสะอาดดายฝาย
ดวยการลดการใชสารเคมี
3.เทคโนโลยีการปลูกดายฝายสีธรรมชาติ
(สีตุน)
4.เทคโนโลยีการออกแบบลายผาทอ

1.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก
และเทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิต
3.การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
4.อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ
5.อบรมการผลิตปุยหมักไสเดือนดิน ระดับ
ครัวเรือน

1.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบเติม
อากาศ
2.เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปุยหมัก
3.เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิต
4.การผลิคและการตลาดปุยอินทรียอัดเม็ด
5.การผลิตปุยอินทรียมูลไสเดือน

1.การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว
2.การปลูกขาวตนเดียวหรือการทํานาแบบ
ปราณีต
3.การผลิตปุยหมักใชเองโดยใชประโยชน
จากทรัพยากรทองถ่ิน
4.การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาและการใช
เช้ือราบิวเวอรเรีย
5.เทคโนโลยีการทําและใชน้ําหมักชีวภาพ
6.การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจาก
แปลงขาวมาทําเพาะเห็ดฟาง
7.การแปรรูปขางเพื่อเพิ่มมูลคา

14 หมูบานทุงมอก ต.
เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.
พะเยา

หมูบานทอผาไท
ล้ือ(บานทุงมอก)

ป 58
1.กลุมทอผาบานฮวก
2.กลุมทอผาบานธาตุภู
ซาง
3. กลุมทอผาไทล้ือ

210,000 223,300 250,000 360,000 300,000 1. การยอมสีธรรมชาติ
2. การปลูกฝายสี
3. การออกแบบส่ิงทอรวมสมัย
4. การผลิตปุยเพื่อใชในการปลูก
ฝาย

1.การทําความสะอาดดายฝายดวยการลด
การใชสารเคมี
2.การยอมสีดายฝายดวยสียอมธรรมชาติ
3.การออกแบบลายผาทอ

ส่ิงทอ ม.พะเยา ดร.กัลยา จําปาทอง
k_jumpatong@yahoo.c
om
โทร.081-9526025

95.13

ป 59
1.กลุมทอผาไทล้ือ
บานทุงมอก หมูที่ 5
 ต.บานมวง อ.เชียง
มวน
2.กลุมทอผาไทล้ือ
บานสถาน 2 หมูที่
1 ต.ภูซาง
3.กลมทอผาไทล้ือ
บานพระนั่งดิน หมู
ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียง
คํา

1.เทคโนโลยีการยอมสีดายฝายดวยสี
ธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีการทําความสะอาดดายฝาย
ดวยการลดการใชสารเคมี
3.เทคโนโลยีการปลูกดายฝายสีธรรมชาติ
(สีตุน)
4.เทคโนโลยีการออกแบบลายผาทอ

ง-44
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

15 สหกรณโคขุนดอก
คําใตจํากัด 69 หมูที่ 1
 ต.บานถํ้า อ.ดอกคําใต
 จ.พะเยา

หมูบานโคขุน
ดอกคําใต

300,000 250,000 1.การจัดการดานอาหารสัตวแกโคแมพันธุ/
โคขุน (หญา/อาหารหยาบ/อาหารขน)เพื่อ
ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
2.การจัดการโรงเชือดมาตรฐาน GMP และ
ฮาลาล และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

เกษตร ม.พะเยา นายสัตวแพทยสมชาติ
ธนะ
somchartvet@yahoo.c
om
โทร.054-466666ตอ
3136

83.13

16 บานหมองวา ม.6
ต.ขะเนจ้ือ อ.แมระมาด
 จ.ตาก

หมูบานมะเมา
ขาวเหนียว

246,600 250,000 250,000 การแปรรูปผลิตภัณฑมะเมาขาว
เหนียว เปนผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม

1.สรางมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่ม ไดรับเครื่องหมาย อย.
จําหนายอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ
2.การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากมะ
เมาขาวเหนียว ผัก-ผลไม และสมุนไพรใน
ชุมชน

แปรรูป
อาหาร

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

ดร.ภัทราภรณ ศรีสรรถ
การ
patr99@hotmail.com
โทร.085-0562339

95.60 89.38

17 บานใหมนาแขม หมู 7
 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ
จ.ลําปาง

หมูบานปลูกพืช
ไรดินตนทุนต่ํา
เชิงการคาใน
ชุมชน

ป 59
1.บานปงชัย  ต.แมเมาะ
 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
2.บานเมาะหลวง  ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
3.บานเมาะสถานี ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

200,000 240,000 240,000 300,000 1. เทคนิคการปลูกผักไรดินใหได
คุณภาพ
2. การผลิตผักในระบบ GAP
3. การนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาใช
เพื่อลดตนทุนสารอาหารในน้ํา

1.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ
กลุมและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
2.การทําชุดปลูกและโรงเรือน
3.การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
4.มาตรฐานการผลิตในระบบ GAP

เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

นายชิติ ศรีตนทิพย
chiti_s@hotmail.com
โทร.081-3869954

1.การทําชุดปลูกและโรงเรือนปลูกพืชไร
ดินตนทุนต่ํา
2.การทําวัสดุและอุปกรณที่จําเปนในการ
ปลูกพืชโดยไมใชดิน และการลดตนทุนการ
ผลิตในดานการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
3.การผลิตพืชอยางปลอดภัย และการ
ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชในระบบการ
ปลูกพืชแบบไรดิน
4.การขอใบรับรองมาตรฐานจากกรม
วิชาการและการตรวจวัดสารตดคางในผักที่
มีการผลิต
5.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ
กลุม และการพัฒนารุปแบบบรรจุภัณฑ
ของกลุม

1.เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักและการ
เล้ียงโคขุน
 - การจัดการดานอาหารสัตวแกโคแมพันธุ/
โคขุน (หญา/อาหารหยาบ/อาหารขน) เพื่อ
ลดการเผาในพื้นที่
 -การใชประโยชนวัสดุทางการเกษตรใน
พื้นที่

1.สรางมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่ม ไดรับเครื่องหมาย อย.
จําหนายอยางนอย 3 ผลิตภัณฑสปารคล้ิง
ไวน,ไวนมะเมา จากพันธุมะเมาและยีสต,
เครื่องดื่มสกัดเมาเบอรี่)
2.การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากมะ
เมาขาวเหนียว ผัก-ผลไม และสมุนไพรใน
ชุมชน

ง-45

17 บานใหมนาแขม หมู 7
 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ
จ.ลําปาง

หมูบานปลูกพืช
ไรดินตนทุนต่ํา
เชิงการคาใน
ชุมชน

ป 59
1.บานปงชัย  ต.แมเมาะ
 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
2.บานเมาะหลวง  ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
3.บานเมาะสถานี ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

200,000 240,000 240,000 300,000 1. เทคนิคการปลูกผักไรดินใหได
คุณภาพ
2. การผลิตผักในระบบ GAP
3. การนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาใช
เพื่อลดตนทุนสารอาหารในน้ํา

1.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ
กลุมและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
2.การทําชุดปลูกและโรงเรือน
3.การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
4.มาตรฐานการผลิตในระบบ GAP

เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

นายชิติ ศรีตนทิพย
chiti_s@hotmail.com
โทร.081-3869954

88.80 87.50

18 บานสามขา ม.6 ต.หัว
เสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง

หมูบานผลิต
เมล็ดพันธุขาว
ปลอดภัยบาน
สามขา

240,000 250,000 200,000 1. การผลิตขาวปลอดภัย
2. การคัดเมล็ดพันธุ
3. การผลิตปุยอินทรีย

1.เทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดภัยและการ
ผลิตเมล็ดพันธุดี
2.แปลงผลิตขาวไดรับรองแปลงตาม
มาตรฐาน GAP
3.ผลิตชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช

เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
pattamasirithunya@ya
hoo.com
โทร.081-4847661

77.90 82.50

19 บานหนองวัวแดง ต.นา
ยาง อ.สบปราบ จ.
ลําปาง

250,000 240,000 เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย
parinyawadee@rmutl.a
c.th
โทร.081-8855147

1.เทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชน
2.เรือนเพาะชําเพาะกลาผักเชียงดา และ
แปลงผลิตผักชียงดา
3.ชุมชนสามารถตรวจแปลงการผลิตใหได
มาตรฐาน GAP

หมูบานการ
อนุรักษและผลิต
ผักเชียงดาเพื่อ
สรางเอกลักษณ
ของชุมชน

1.การทําชุดปลูกและโรงเรือนปลูกพืชไร
ดินตนทุนต่ํา
2.การทําวัสดุและอุปกรณที่จําเปนในการ
ปลูกพืชโดยไมใชดิน และการลดตนทุนการ
ผลิตในดานการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
3.การผลิตพืชอยางปลอดภัย และการ
ปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชในระบบการ
ปลูกพืชแบบไรดิน
4.การขอใบรับรองมาตรฐานจากกรม
วิชาการและการตรวจวัดสารตดคางในผักที่
มีการผลิต
5.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ
กลุม และการพัฒนารุปแบบบรรจุภัณฑ
ของกลุม

1.เทคโนโลยีการคัดเลือกและผลิตเมล็ด
พันธุขาวที่เหมาะสมของชุมชน มีคุณภาพ
และปลอดภัย เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุและ
บริโภค
2.มาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การ
แปรรูปขาว
3.การผลิตพืชปลอดภัย ตามมาตรฐานและ
ขอรับรอง GAP (ขาว ผัก)

1.เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผัก
เชียงดาแบบมีสวนรวมในชุมชน
2.การพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตผัก
เชียงดาที่เหมาะสม

19 บานหนองวัวแดง ต.นา
ยาง อ.สบปราบ จ.
ลําปาง

250,000 240,000 เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย
parinyawadee@rmutl.a
c.th
โทร.081-8855147

58.13

1.เทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชน
2.เรือนเพาะชําเพาะกลาผักเชียงดา และ
แปลงผลิตผักชียงดา
3.ชุมชนสามารถตรวจแปลงการผลิตใหได
มาตรฐาน GAP

หมูบานการ
อนุรักษและผลิต
ผักเชียงดาเพื่อ
สรางเอกลักษณ
ของชุมชน

1.เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผัก
เชียงดาแบบมีสวนรวมในชุมชน
2.การพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตผัก
เชียงดาที่เหมาะสม
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

20 235,000 240,000 เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

ดร.อภิชาต ชิดบุรี
chidburee@rmutl.ac.th
โทร.086-1837244

76.88

21 บานแมคําหลา  หมูที่
13 ต.บานรอง อ.งาว
จ.ลําปาง

หมูบานวน
เกษตรพื้นที่สูง
แมคําหลา

300,000 เกษตร มทร.ลานนา
สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร

ผศ.ดร.สาวิตร  มีจุย
โทร.081-568-8455
sawit.rmutl@gmail.co
m

22 บานใหมเจริญผล และ
บานทุงใหญ หมู 2,8
ต.นิคมพัฒนา อ.บาง
ระกํา จ.พิษณุโลก

หมูบานนาโยน
และเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชน

ป 59
1.บานคลองวัดไร ตําบล
บางระกํา อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก
2.บานนาขุม ตําบลทา
ชาง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
3.บานคลองตาล ตําบล
หนองแขม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก

200,000 240,000 300,000 340,000 1. การทํานาแบบโยนกลา
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3. การผลิตปุย

เกษตร มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก

รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา
somchath@hotmail.co
m
โทร.084-6185733

1.การผลิตเครื่องโรยเมล็ดพันธุ
2.การถายทอดเทคโนโลยีการทํานาแบบ
โยนกลา
3.การผลิตปุยชีวภาพและโปรแกรมปุยส่ัง
ตัด
4.การจัดการโรคและแมลง ศัตรูขาว
5.การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําเมล็ดพันธุขาว
6.การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว
7.การบรรจุภัณฑจําหนาย,8.ความรูเรื่อง
การตลาดและการวางแผนวิสาหกิจชุมชน
9.ความปลอดภัยและสารตกคางใน
ผลิตภัณฑขาว และการขอใบรับรอง
,10.การจัดทําศูนยการเรียนรูและ
หองปฎิบัติการ

หมูบานผลิตและ
แปรรูปเห็ดสู
ผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพ

1.การผลิตเห็ดใหปลอดภัยและไดคุณภาพ
2.การเพิ่มผลผลิตเห็ดดวยการใช
สารอินทรียจากธรรมชาติ
3.การเพิ่มมูลคาเห็ดดวยการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑอาหาร

หมุบานเวียงหงส
ลานนา หมู 8 ต.แม
เมาะ อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง

1. เทคโนโลยีการทํานาแบบโยนกลา
2. การผลิตปุยชีวภาพและโปรแกรมปุยส่ัง
ตัด
3. การจัดการโรคและแมลง ศัตรูขาว
4.การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําเมล็ดพันธุขาว
5.การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว
และบรรจุภัณฑจําหนาย
6.ความปลอดภัยและสารตกคางใน
ผลิตภัณฑขาว

1.การเพิ่มผลผลิตเห็ดดวยการใช
สารอินทรียจากธรรมชาติ
2.การผลิตชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูของเห็ด

1.องคความรูและเทคโนโลยีการผลิตขาวไร
ข้ันบันไดและพืชอาหารปลอดภัย
2.การจัดการและสรางระบบวนเกษตรโดย
มีไมผลเปนหลัก
3.การขยายพันธุไมผลพันธดี
4.การพัฒนาพันธุพืชดีที่เหมาะสมอยางมี
คุณภาพและปลอดภัยแบบชุมชนมีสวนรวม
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22 บานใหมเจริญผล และ
บานทุงใหญ หมู 2,8
ต.นิคมพัฒนา อ.บาง
ระกํา จ.พิษณุโลก

หมูบานนาโยน
และเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชน

ป 59
1.บานคลองวัดไร ตําบล
บางระกํา อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก
2.บานนาขุม ตําบลทา
ชาง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
3.บานคลองตาล ตําบล
หนองแขม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก

200,000 240,000 300,000 340,000 1. การทํานาแบบโยนกลา
2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3. การผลิตปุย

เกษตร มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก

รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา
somchath@hotmail.co
m
โทร.084-6185733

85.67

23 กลุมผูเล้ียงสุกร หมู
1-12 ต.บานกราง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก
แมขาย นางประกอบ
 จีนดวง
แกนนําผูเลี้ยงสุกร
โทร.091-3895838

หมูบานแมขาย
การเล้ียงสุกร
ระดับครัวเรือน

200,000 240,000 300,000 340,000 1. การคัดเลือกสุกรพอแมพันธุ
และสุกรขุนไดมาตรฐาน
2. การกําจัดของเสียจากฟารมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. การผลิตอาหารสุกรโดยใช
วัตถุดิบในทองถ่ิน

1.การคัดเลือกพันธุสุกร,2.การจัดการแม
สุกรกอนผสมพันธุและหลังผสมพันธุ และ
ลูกสุกร,3.การสุขาภิบาลปองกันโรคและการ
ใชสมุนไพรในการเล้ียงสุกร,4.การผลิต
อาหารจากวัสดุในทองถ่ินและการใหอาหาร
,5. การทําปุยหมักชีวภาพจากมูลสุกร,6.
การผลิตแกสชีวภาพ,7.การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร

เกษตร มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก

ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน
nokgapood@gmail.co
m
โทร.086-8967325

69.60 86.67

24 หมูบานไกเหลือง
หางขาว(ไกชน
นเรศวร)

180,000 180,000 เกษตร มทร.ลานนา
เขตพิษณุโลก

ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
nokgapood@gmail.co
m
โทร.086-8967325

1.การผลิตเครื่องโรยเมล็ดพันธุ
2.การถายทอดเทคโนโลยีการทํานาแบบ
โยนกลา
3.การผลิตปุยชีวภาพและโปรแกรมปุยส่ัง
ตัด
4.การจัดการโรคและแมลง ศัตรูขาว
5.การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําเมล็ดพันธุขาว
6.การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว
7.การบรรจุภัณฑจําหนาย,8.ความรูเรื่อง
การตลาดและการวางแผนวิสาหกิจชุมชน
9.ความปลอดภัยและสารตกคางใน
ผลิตภัณฑขาว และการขอใบรับรอง
,10.การจัดทําศูนยการเรียนรูและ
หองปฎิบัติการ

บานคลองตาล หมู 8
ต.หนองแขม อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
นายชาย  ชาวสวน
ประธานกลุมเล้ียงไก
เหลืองหางขาว
โทร.082-4082501

ป 59
1.บานกอก หมู 6 ตําบล
บานกราง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
2.บานใหมเจริญผล หมู
2 ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก
3.บานหวงกระได หมู6
ตําบลชุมแสงสงคราม
อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก

1.การฟกไข การทําตูฟกไขและการกกไข
2.การกกลูกไก
3.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถ่ินและ
การใหอาหาร
4.การสุขาภิบาลปองกันโรคระบาด

1. เทคโนโลยีการทํานาแบบโยนกลา
2. การผลิตปุยชีวภาพและโปรแกรมปุยส่ัง
ตัด
3. การจัดการโรคและแมลง ศัตรูขาว
4.การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําเมล็ดพันธุขาว
5.การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว
และบรรจุภัณฑจําหนาย
6.ความปลอดภัยและสารตกคางใน
ผลิตภัณฑขาว

1.เทคโนโลยีการฟกไข การทําตูฟกไขและ
การกกไข
2.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถ่ินและ
การใหอาหาร
3.การสุขาภิบาลปองกันโรคระบาด

1. การคัดเลือกสุกรพอแมพันธุ
2.การจัดการแมสุกรกอนผสมพันธุและ
หลังผสมพันธุ และลูกสุกร
3.การสุขาภิบาลปองกันโรคและการใช
สมุนไพรในการเล้ียงสุกร
4.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถ่ินและ
การใหอาหาร
5.การทําปุยหมักชีวภาพจากมูลสุกร
6.การผลิตแกสชีวภาพ
7.การทดสอบดานพันธุสุกร
8.การข้ึนทะเบียนผูเล้ียงสุกรพันธุดีและ
การผลิตสุกรปลอดภัย

24 หมูบานไกเหลือง
หางขาว(ไกชน
นเรศวร)

180,000 180,000 เกษตร มทร.ลานนา
เขตพิษณุโลก

ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
nokgapood@gmail.co
m
โทร.086-8967325

63.75

บานคลองตาล หมู 8
ต.หนองแขม อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก
นายชาย  ชาวสวน
ประธานกลุมเล้ียงไก
เหลืองหางขาว
โทร.082-4082501

1.การฟกไข การทําตูฟกไขและการกกไข
2.การกกลูกไก
3.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถ่ินและ
การใหอาหาร
4.การสุขาภิบาลปองกันโรคระบาด

1.เทคโนโลยีการฟกไข การทําตูฟกไขและ
การกกไข
2.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถ่ินและ
การใหอาหาร
3.การสุขาภิบาลปองกันโรคระบาด
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

25 281,600 250,000 พลังงาน
ทดแทน

ม.นเรศวร ดร.พิศิษฐ มณีโชติ
renewaboy@gmail.co
m, pisitm@nuac.th
โทร.089-6441918

61.25

26 250,000 250,000 250,000 1. การวิเคราะหคุณภาพและ
สารสําคัญในขาว
2. การยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑขาวสาร
3. การจัดการโรงเรือนใหได
มาตรฐาน
4. การผลิตน้ํามันรําขาว

แปรรูป
ไมใชอาหาร

ม.นเรศวร ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห
จานุสงค
riantongs@nu.ac.th
โทร.089-6441918

87.10 84.38

27 290,000 230,000 พลังงาน
ทดแทน

ม.นเรศวร ผศ.ดร.วิจิตร อุดอาย
viijtru@nu.ac.th
โทร.081-8857929

81.88

1.การผลิตถานจากเตาเผาถานคุณภาพสูง
2.ออกแบบและสรางเตาเผาถาน
ประสิทธิภาพสูง
3.ทดสอบคุณภาพเตาเผาถาน

1.การแปรรูปน้ํามันรําขาวบีบเย็นเปนไมใช
อาหาร เชน น้ํามันรําขาวบรรจุแคปซูล,
เซรั่ม, น้ํามันนวด, สบู, แชมพู, โลช่ัน และ
น้ํายาลางจาน
2.การแปรรูปรําที่ผานการสกัดน้ํามันขาวบีบ
เย็นเปนอาหาร เชนคุกกี้/ขนมอบ, เคก
และอาหารสัตว

ชุมชนบานเขานอย ม.5
 ต.ดงประคํา อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก

หมูบาน วท. การ
ผลิตถานจากเตา
คุณภาพสูง บาน
เขานอย

กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลหนองโสนหมูที่ 2
 ต.หนองโสน อ.สาม
งาม จ.พิจิตร

หมูบานศูนยการ
เรียนรูตนแบบ
การแปรรูปขาว
ปลอดสารและ
น้ํามันรําขาวบีบ
เย็น

1.การเพิ่มปริมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตปุยหมักอัดเม็ดและปุยน้ํา
2.การปลูกแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อใชแทน
การใชสารเคมีกําจัดแมลง

ต.บานา ต.บึงบัว ต.
หนองหลุม และต.วัง
โมกข อ.วชิรบารมี จ.
พิจิตร

หมูบานตนแบบ
ดานการเกษตร
อินทรียและการ
ใชพลังงาน
ทดแทน

1.เทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดสาร
2.การผลิตปุย
3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ
และขาวหอมนิลปรุงรส หรือการผลิตชาขาว
ใหปลอดภัย

1.การผลิลถานจากเตาถานคุณภาพสูง ไม
นอยกวา 5 ชนิด

1.เทคโนโลยีการแปรรูปขาวทอนเปน
ผลิตภัณฑ โจก เสนขนมจีน เสนกวยเตี๋ยว
และแปงขาว ไดมาตรฐาน
2.กระบวนการแปรรุปแกลบเปนพลังงาน
ปุยอินทรียและแกสชีวภาพ

1.จัดระบบเกษตรอินทรียและการผลิตถาน
และน้ําสมควันไมการผลิตกาซชีวภาพ
2.การปลุกผักเกษตรอินทรียพืช

เทคโนโลยีหลักเรื่อง
1.การปลูกขาวปลอดสาร
2.การผลิตปุย
3.การแปรรูปขาว
4.บรรจุภัณฑขาวเพื่อ
5.การตลาดสูอาเซียน
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81.88

28 หมูที่ 1 และ 2 ต.สาย
คําให อ.เมือง จ.พิจิตร

หมูบานขาวหอม 270,000 260,000 250,000 1.การปลูกขาวปลอดสาร
2.การผลิตปุย
3.การแปรรูปขาวหอมมะลิและ
ขาวหอมนิล

เกษตร มรภ.พิบูล
สงคราม

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงศ
ประทีป
wnamthip@yahoo.com
โทร.086-4464946

85.00 81.25

29 บานสามหลัง หมู 7 ต.
เขาแกวศรีสมบูรณ อ.
ทุงเสล่ียม จ.สุโขทัย

หมูบานมะนาวใน
วงบอซิเมนตครบ
วงจร

220,000 240,000 250,000 320,000 1. การผลิตมะนาวนอกฤดู
2. การผลิตปุยคุณภาพ

1.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ
กลุมและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
2.การทําชุดปลูกและโรงเรือน
3.การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
4.มาตรฐานการผลิตในระบบ GAP

เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

นายสันติ ชางเจรจา
c_sunti@hotmail.com
โทร.086-7304040

78.30 82.50

1.การเพิ่มปริมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตปุยหมักอัดเม็ดและปุยน้ํา
2.การปลูกแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อใชแทน
การใชสารเคมีกําจัดแมลง

ต.บานา ต.บึงบัว ต.
หนองหลุม และต.วัง
โมกข อ.วชิรบารมี จ.
พิจิตร

หมูบานตนแบบ
ดานการเกษตร
อินทรียและการ
ใชพลังงาน
ทดแทน

ป 59
1.กลุมอาชีพเกษตรบาน
ทุงขาม หมู6 ต.ใหม
พัฒนา อ.เกาะคา จ.
ลําปาง
2.กลุมศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบาน
แมพริกกลุม หมู1 ต.แม
พริก อ.แมพริก จ.ลําปาง
3.กลุมเกษตรปลอด
สารพิษบานสาสบหก
หมู4 ต.บานสา อ.แจหม
 จ.ลําปาง
4.กลุมเกษตรกรบานสบลี
 หมู6 ต.แจซอน อ.เมือง
ปาน จ.ลําปาง

1.เทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดสาร
2.การผลิตปุย
3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ
และขาวหอมนิลปรุงรส หรือการผลิตชาขาว
ใหปลอดภัย

1.จัดระบบเกษตรอินทรียและการผลิตถาน
และน้ําสมควันไมการผลิตกาซชีวภาพ
2.การปลุกผักเกษตรอินทรียพืช

1.องคความรูเทคโนโลยีการผลิตมะนาวใน
วงบอซีเมนต ไดแก
   - เทคนิควิธีการและเครื่องมือขยายพันธุ
มะนาว
  - ดินผสมปลูกมะนาวสูตรผสมปุยหมักข้ี
จ้ิงหรีด
  - การดูแลรักษาและการควบคุม
ประสิทธิภาพตนทุนต่ํา เชน การใสปุย การ
ปองกันกําจัดโรคและแมลง การตัดแตงกิ่ง
การกระตุนการเจริญของราก
  - การควบคุมการออกดอกนอกฤดู
2.เทคนิคการจัดการปลูกมะนาวแบบครบ
วงจร การยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลมะนาว
3.การผลิตน้ําหมักมะนาว

เทคโนโลยีหลักเรื่อง
1.การปลูกขาวปลอดสาร
2.การผลิตปุย
3.การแปรรูปขาว
4.บรรจุภัณฑขาวเพื่อ
5.การตลาดสูอาเซียน
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

30 หมูที่ 9 ต.ปาแฝก อ.กง
ไกรลาศ จ.สุโขทัย

300,000 พลังงาน
ทดแทน

ม.นเรศวร ดร.พิศิษฐ มณีโชติ
renewaboy@gmail.co
m, pisitm@nuac.th
โทร.089-6441919

31 ชุมชนหมูที่ 6 ต.ศรี
นคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

หมูบานบริหาร
จัดการมะมวง
แบบครบวงจร
(เดิม) หมูบาน
ผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร

217,954 250,000 1.การแยกเช้ือเห็ดลงสูอาหารเล้ียงเช้ือ
2.การขยายหัวเช้ือเห็ดโดยใชเมล็ดขาวฟาง
3.การเพาะเห็ดในขอนไมเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต

เกษตร มรภ.อุตรดิตถ ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรชาง
rpetchang@hotmail.co
m
โทร.091-0289030

หมูบานบริหาร
จัดการดาน
พลังงานทดแทน
ในฟารมเล้ียง
สัตวอยางมี
ประสิทธิภาพ
ควบคูกับการ
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน (งบเหลือ
 58)

1.จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชงานกาซชีวภาพจากบอหมักกาซจาก
มูลสัตวรวมถึงการใชงานและการ
บํารุงรักษาระบบ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผน
วทน.รายหมูบาน
3.จัดทําบัญชีครัวเรือนและติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆและ
จัดกิจกรรมในการกระตุนจิตสํานึกและ
แนวคิดในการพัฒนาเปนระยะ

1.ปรับปรุงโรงเรือนใหไดมาตรฐาน
2.สรางโรงอบหรือเครื่องสุญญากาศใหได
ปริมาณมาก
3.กระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
มะมวงตางๆ เชน มะมวงแชอิ่มอบแหง
มะมวงหยี และสามรส
4.กระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
มะมวง เชน น้ํามะมวง มะมวงกวนตางๆ
เตาแกสตราช่ัง
5.การออกแบบบรรจุภัณฑที่บรรจุถุง
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31 ชุมชนหมูที่ 6 ต.ศรี
นคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

หมูบานบริหาร
จัดการมะมวง
แบบครบวงจร
(เดิม) หมูบาน
ผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร

217,954 250,000 1.การแยกเช้ือเห็ดลงสูอาหารเล้ียงเช้ือ
2.การขยายหัวเช้ือเห็ดโดยใชเมล็ดขาวฟาง
3.การเพาะเห็ดในขอนไมเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต

เกษตร มรภ.อุตรดิตถ ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรชาง
rpetchang@hotmail.co
m
โทร.091-0289030

60.00

32 เทศบาล ต.ไทรงาม
หมูที่ 4 ต.ไทรงาม อ.
ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

หมูบานขาว
อินทรียวิถีภูมิ
ปญญา อ.ไทรงาม

280,000 250,000 เกษตร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร มทร.
ลานนา ลําปาง

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
sumaleejoy97@gmail.
com
โทร.083-0863097

69.38

33 ศูนยเรียนรูชุมชนแปร
รูปเม็ดมะมวงหิมพานต
 หมูบานตีนดอย หมู 2
 ต.หาดลา อ.ทาปลา
จ.อุตรดิตถ

หมูบานเม็ด
มะมวงหิมพานต

ป 58
1.หมูบานตีนดอย ม.2
2.หมูบานเจริญสุข ม.7
3.หมูบานนิคมฯ 2 ม.1
ต.หาดลา อ.ทาปลา จ.
อุตรดิตถ

250,000 240,000 250,000 260,000 300,000 1. การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องกะเทาะเปลือกเม็ดมะมวง
หิมพานต
2. การแปรรูปเม็ดมะมวงหิม
พานตเปนผลิตภัณฑใหมๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอดเทคโนโลยี
1.การแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต
2.อุปกรณในการแปรรูป
3.มาตรฐานผลิตภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

มรภ.อุตรดิตถ นายรัฐพล ดุลยะลา
Rattapon_d@hotmail.c
om
โทร.081-9724851

ป 59
1.กลุมเกษตรกร
กระเทาะเม็ด
มะมวงหิมพานต
บานกิ่วเคียว ต.จริม
 อ.ทาปลา
2.กลุมแมบาน
เกษตรกร ต.ทาปลา
 อ.ทาปลา
3.กลุมแมบาน
เกษตรกรเทศบาลจ
ริม อ.ทาปลา

1.การจัดการและการผลิตปจจัยการผลิต
เพื่อการพึ่งตนเอง เชน การผลิตปุยอินทรีย
และน้ําหมัก การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียตางๆ
เชน เห็ด จุลินทรียที่มีประโยชน การปลูก
พืชหมุนเวียน

1.เทคโนโลยีการแปรรูปเม็ดหิมพานตเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการผลิต
2.การปรับปรุงเครื่องคัดแยกเม็ดมะมวง
หิมพานต
3.พัฒนาผลิตภัณฑใหมเม็ดมะมวงหิมพานต
เพื่อความตองการของชุมชน

1.เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
และการผลิตเมล็ดพันธุดีตามมาตรฐาน เชน
 การผลิตปุยอินทรียและน้ําหมัก การผลิต
หัวเช้ือจุลินทรียตางๆ เชน เห็ด จุลินทรียที่
มีประโยชน การปลูกพืชหมุนเวียน และการ
แปรรูปวัตถุดิบในทองถ่ิน (ขาว, เห็ดฟาง)
2.แปลงผลิตพืชปลอดภัยและเมล็ดพันธุพืช
ที่ดีมีคุณภาพ
3.ชุมชนสามารถชวยตรวจแปลงและ
ผลิตภัณฑ เพื่อมุงสูการรับรองมาตรฐาน

1.ปรับปรุงโรงเรือนใหไดมาตรฐาน
2.สรางโรงอบหรือเครื่องสุญญากาศใหได
ปริมาณมาก
3.กระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
มะมวงตางๆ เชน มะมวงแชอิ่มอบแหง
มะมวงหยี และสามรส
4.กระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
มะมวง เชน น้ํามะมวง มะมวงกวนตางๆ
เตาแกสตราช่ัง
5.การออกแบบบรรจุภัณฑที่บรรจุถุง

33 ศูนยเรียนรูชุมชนแปร
รูปเม็ดมะมวงหิมพานต
 หมูบานตีนดอย หมู 2
 ต.หาดลา อ.ทาปลา
จ.อุตรดิตถ

หมูบานเม็ด
มะมวงหิมพานต

ป 58
1.หมูบานตีนดอย ม.2
2.หมูบานเจริญสุข ม.7
3.หมูบานนิคมฯ 2 ม.1
ต.หาดลา อ.ทาปลา จ.
อุตรดิตถ

250,000 240,000 250,000 260,000 300,000 1. การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องกะเทาะเปลือกเม็ดมะมวง
หิมพานต
2. การแปรรูปเม็ดมะมวงหิม
พานตเปนผลิตภัณฑใหมๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอดเทคโนโลยี
1.การแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต
2.อุปกรณในการแปรรูป
3.มาตรฐานผลิตภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

มรภ.อุตรดิตถ นายรัฐพล ดุลยะลา
Rattapon_d@hotmail.c
om
โทร.081-9724851

88.50

ป 59
1.กลุมเกษตรกร
กระเทาะเม็ด
มะมวงหิมพานต
บานกิ่วเคียว ต.จริม
 อ.ทาปลา
2.กลุมแมบาน
เกษตรกร ต.ทาปลา
 อ.ทาปลา
3.กลุมแมบาน
เกษตรกรเทศบาลจ
ริม อ.ทาปลา

1.เทคโนโลยีการแปรรูปเม็ดหิมพานตเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการผลิต
2.การปรับปรุงเครื่องคัดแยกเม็ดมะมวง
หิมพานต
3.พัฒนาผลิตภัณฑใหมเม็ดมะมวงหิมพานต
เพื่อความตองการของชุมชน
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

34 ศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑมัดหมี่ หมูที่
 1 ต.นาขุม อ.บานโคก
 จ.อุตรดิตถ

หมูบานมัดหมี่กี่
ลานชาง

220,000 250,000 250,000 324,000 1.การยอมสีธรรมชาติ
2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ
3.การพัฒนาผลิตภัณฑใหม

1.แปรรูปผลิตภัณฑและเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
2.การจัดทําหลักสูตรการทอผามัดหมี่กี่ลาน
ชางและแคตตาล็อกลายผา
3.สรางเครือขายใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู และสนับสนุนวัตถุดิบในทองถ่ิน
รวมกัน

ส่ิงทอ มรภ.อุตรดิตถ นางสินีนาถ  วิกรมประ
สิทธิ
bell_punya@hotmail.c
om
โทร.081-7462337

82.50 87.67

35 บานเนินมะขามงามหมู
 2 ต. หนองกระโดน อ.
เมือง จ. นครสวรรค

หมูบานกลวยกวน 192,000 250,000 250,000 แปรรูป
อาหาร

มรภ.
นครสวรรค

นายอนุสรณ สินสะอาด
anu_bird@hotmail.co
m
โทร.081-5966607

83.10 83.13

ป 59
1.กลุมทอผามัดหมี่
หมูบานเหลา หมู 2 ต.
นาขุม อ.บานโคก จ.
อุตรดิตถ
2.กลุมทอผามัดหมี่บาน
หวยไคร หมู 6 ต.นาขุม
อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ
3.กลุมตัดเย็บและแปร
รูปบานนาขุม หมู 1 ต.
นาขุม อ.บานโคก จ.
อุตรดิตถ

1.เทคโนโลยีหลักถายทอด
เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ
2.มาตรฐานทางดานอาหาร
เทคโนโลยีรองการปรับปรุงดาน
คุณภาพและเครื่องจักร

1.เทคโนโลยีการทําปุยในการผลิตวัตถุดิบ
2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3.มาตรฐานทางดานอาหาร
4.ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรในการผลิต
กลวยกวน

1.เทคโนโลยีการใชปุยในการผลิตวัตถุดิบ
2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3.มาตรฐานทางดานอาหาร
4.เทคโนโลยีการปรับปรุงดานคุณภาพและ
เครื่องจักร(รอง)

1.เทคนิคการมัดยอม เทคนิคการผสมสีผา
มัดหมี่ใหเกิดลวดลายที่แตกตาง
2.พัฒนากระบวนการผลิตและผลผลิต
รูปแบบใหมๆ เพื่อการคา
3.การพัฒนารูปแบบการตัดเย็บ เชน การ
ตัดชุดทํางาน การทํากระเปา
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83.10 83.13

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 7,146,900 2 2 2 12 11

36 บานหวยทราย ม.6 ต.
หนองมะนาว อ.คง จ.
นครราชสีมา

หมูบานหมอน
ไหมไรสารเคมี

ป 59
1.บานหนองเทียมพัฒนา
 ต.หนองตาลใหญ อ.สีดา
 จ.นครราชสีมา
2.บานหนองหอย หมูที่
4 ต.กุดชุมแสง อ.หนอง
บัวแดง จ.ชัยภูมิ

250,000 250,000 250,000 250,000 1.การยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ
2.การออกแบบลายไหม
3.การทอผาไหม

ส่ิงทอ มรภ.
นครราชสีมา

ดร.บุษราคัม  ปอมทอง
nouvarat_p@hotmail.c
om
โทร.081-9669609

85.00 93.50

37 บานคลองบงพัฒนา ต.
วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว
 จ.นครราชสีมา

หมูบานเมล็ด
พันธุผักสลัด
อินทรียวังน้ําเขียว
(งบเหลือ 58)

300,000 เกษตร ม.เทคโนโลยี
สุรนารี

ผศ.ดร.อารักษ  ธีรอําพน
โทร. 081-879-0083
arak@sut.ac.th

38 หมูบานหมอน
ไหมสายใยผา
ไหมมัดหมี่

220,000 250,000 1.การจัดการหมอน
2.การเล้ียงไหม
3.การผลิตผามัดหมี่
4.การยอมสีธรรมชาติ
5.การยอมสีเคมีใหปลอดภัย
6.ผลิตภัณฑจากใบหมอน

ส่ิงทอ วก.ขอนแกน ดร.อดุลย พิมพทอง
โทร. 089-6221265
pimthong_a@hotmail.c
om

67.50

1.จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการผลิต
ผักสดอินทรียและการผลิตเมล็ดพันธุผัก
อินทรีย ของกลุมเกษตรกรภายในนิคมฯ
2.วิเคราะหดินและธาตุอาหารในพืช
3.ทําแปลงสาธิตการปลูกผักสลัดอินทรีย
เพื่อเปรียบเทียบระหวางเมล็ดพันธุสลัด OP
 ของเกษตรกรในพื้นที่ กับเมล็ดพันธุสลัด
ทางการคา

1.เทคโนโลยีการสาวไหม,การพัฒนา
คุณภาพเสนไหม
2.เทคโนโลยีนาโนกับผลิตภัณฑผาไหม
มัดหมี่
3.เทคโนโลยีการทําปุยอินทรีย ปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ

บานหัวฝาย หมู 2 ต.
ปอแดง อ.ชนบท จ.
ขอนแกน
นางบุญสิน  ราษฎร
เจริญ  กลุมสตรี
สหกรณกลุมแมบาน
หัวฝาย
โทร.087-9496-413

1.เทคโนโลยีหลักถายทอด
เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ
2.มาตรฐานทางดานอาหาร
เทคโนโลยีรองการปรับปรุงดาน
คุณภาพและเครื่องจักร

1.เทคโนโลยีการทําปุยในการผลิตวัตถุดิบ
2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3.มาตรฐานทางดานอาหาร
4.ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรในการผลิต
กลวยกวน

1.การออกแบบลายไหม
2.การทอผาไหม
3.การออกแบบบรรจุภัณฑ

การถายทอดเทคโนโลยีการตกแตง
ผลิตภัณฑผาไหม
-ถายทอดสงเสริมการตลาด
-ถายทอดสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(มผช.)

-ถายทอดสงเสริมการขอรับใบรับรอง
ผลิตภัณฑผาไหมไทย“ตรานกยูง
พระราชทาน"

1.เทคโนโลยีการใชปุยในการผลิตวัตถุดิบ
2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3.มาตรฐานทางดานอาหาร
4.เทคโนโลยีการปรับปรุงดานคุณภาพและ
เครื่องจักร(รอง)

67.50

1.เทคโนโลยีการสาวไหม,การพัฒนา
คุณภาพเสนไหม
2.เทคโนโลยีนาโนกับผลิตภัณฑผาไหม
มัดหมี่
3.เทคโนโลยีการทําปุยอินทรีย ปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ

บานหัวฝาย หมู 2 ต.
ปอแดง อ.ชนบท จ.
ขอนแกน
นางบุญสิน  ราษฎร
เจริญ  กลุมสตรี
สหกรณกลุมแมบาน
หัวฝาย
โทร.087-9496-413
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39 บานดอนเขียง ต.คํา
แมด อ.ซําสูง จ.
ขอนแกน

หมูบานเกษตร
อินทรีย บานดอน
เขียง

300,000 1.เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกปลูกผัก
2.การตรวจวิเคราะหดิน

เกษตร พว.

40 หมูบาน
วิทยาศาสตร
ชุมชนกลุมเล้ียง
กุงกามกรามลํา
ปาว บานโพธ์ิชัย

240,000 250,000 250,000 1.เทคโนโลยีการจัดการฟารมเล้ียงกุง
กามกรามอินทรีย
2.เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กุงกาวมกราม
3.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑกุง
กามกราม

เกษตร มทร.อีสาน
วิทยาเขต
กาฬสินธุ

ดร. กีรวิชญ  เพชรจุล
pkeravit@yahoo.com
โทร.087-2327465

42.10 93.75

41 หมูบานโนนบก ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.
อุดรธานี

หมูบาน
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑจากน้ํา
ยางพาราบาน
โนนบก

300,000 1.พัฒนาตูอบเพื่อใชในการอบถุงมือผา
เคลือบยาง
2.กระบวนการชุบน้ํายางขนบนถุงมือผา

แปรรูปที่
ไมใชอาหาร

วว. ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติ
ถาวร
โทร.02-577-9425-7
siriporn@tistr.or.th

นางอุไรพรรณ ปรางอุดม
ทรัพย
โทร. 02-564-7000
ตอ 1406,
081-554-9925
uraipan@nstda.or.th

บานโพธ์ิชัย บานตูม
บานโพธ์ิศรี ต.บัวบาน
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
บานนาเชือก ต.นา
เชือก อ.ยางตลาด จ.
กาฬสินธุ

1.เทคโนโลยีการเตรียมโปรไบโอ
ติกคุณภาพสูง
2.เทคโนโลยีการคัดเลือก
จุลินทรียมีประโยชนมาใช
ปรับปรุงคุณภาพน้ําและพื้นบอ
เล้ียงกุง
3.เทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา/อัตราการเจริญเติบโต
ของกุงในบอ
4.เทคโนโลยีการวิเคราะห/ปองกัน
โรคกุงเบ้ืองตน

1.เทคโนโลยีการเล้ียงกุงกามกรามอินทรีย
แบบพัฒนา
2.เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ําและ
รักษาส่ิงแวดลอม
3.เทคโนโลยีการวิเคราะห/ปองกันโรคกุง
เบ้ืองตน
4.การวิเคราะหตนทุน กําไร/การทําบัญชี
ฟารม
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41 หมูบานโนนบก ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.
อุดรธานี

หมูบาน
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑจากน้ํา
ยางพาราบาน
โนนบก

300,000 1.พัฒนาตูอบเพื่อใชในการอบถุงมือผา
เคลือบยาง
2.กระบวนการชุบน้ํายางขนบนถุงมือผา

แปรรูปที่
ไมใชอาหาร

วว. ดร.ศิริพร  ลาภเกียรติ
ถาวร
โทร.02-577-9425-7
siriporn@tistr.or.th

42 บานโนนสูง  ต.โนนสูง
 อ.เมือง จ.อุดรธานี

300,000 250,000 1.ผลิตปุยอินทรีย
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว

เกษตร มรภ.อุดรธานี นายอรุณศักดิ์  ไชยอุบล
โทร.086-889-6160
chaiubon@yahoo.com

85.63

43 หมูที่ 3 บานโนนตาล
ต.ฝงแดง อ.นากลาง จ.
หนองบัวลําภู

300,000 เกษตร มรภ.อุดรธานี นายอรุณศักดิ์  ไชยอุบล
โทร.086-889-6160
chaiubon@yahoo.com

44 บานเหลาจ่ัน ต.หนองคู
  อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม

หมูบาน
เพาะเล้ียงกบ
บานเหลาจ่ัน

300,000 เกษตร ม.มหาสารคาม ผศ.ดร.ปณรัตน  ผาดี
088-572-9902,043-
754-085
panaratana@hotmail.c
om

1.เทคโนโลยีอาหารกบ
2.การเพาะพันธุกบ โดยใชฮอรโมน การ
เพาะพันธุกบนอกฤดู
3.คุณภาพน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา
4.การจัดการดานโรคและการปองกันรักษา
5.ผลกระทบของการเล้ียงกบตอส่ิงแวดลอม
6.พอแมพันธุและการคัดเลือกสายพันธุกบ
7.การตลาด/การจัดจําหนายและบัญชี
ฟารมเพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดจําหนาย
สูหมูบาน

1.การจัดการแหลงน้ําโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.การผลิตปุยอินทรียแบบไมกลับกอง สาร
ไลแมลงปลอดภัย
3.การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
4.เทคนิคการปลูกผักในระบบดรงเรือน

หมูบานขาวและ
ผักปลอดภัยบาน
โนนสูง **

หมูบานพัฒนาน้ํา
ใชผักปลอดภัยไร
สารพิษบานโนน
ตาล

1.ผลิตปุยอินทรีย
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว

1.เทคโนโลยีอาหารกบ
2.การเพาะพันธุกบ โดยใชฮอรโมน การ
เพาะพันธุกบนอกฤดู
3.คุณภาพน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา
4.การจัดการดานโรคและการปองกันรักษา
5.ผลกระทบของการเล้ียงกบตอส่ิงแวดลอม
6.พอแมพันธุและการคัดเลือกสายพันธุกบ
7.การตลาด/การจัดจําหนายและบัญชี
ฟารมเพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดจําหนาย
สูหมูบาน
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

45 บานยางนอย ต.ยาง
นอย อ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม

หมูบาน
เพาะพันธุปลาน้ํา
จืด

300,000 245,000 2.เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากโซลารเซล เกษตร ม.มหาสารคาม ผศ.ดร.ปณรัตน ผาดี
panaratana@hotmail.c
om
โทร.088-5729902

80.00

46 กลุมผลิตเห็ดเพื่อ
การคาบานดงคราม หมู
 12 บานดงคราม ต.
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

หมูบาน
เทคโนโลยีการ
ผลิตเห็ด

200,000 250,000 250,000 330,900 1.การผลิตหัวเช้ือเห็ดดวยวิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อโดยใชเมล็ดขาว/การเพาะเห็ดใน
ขอนไม
2.การใชประโยชนจากกอนเช้ือเห็ดเกา
3.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร 2
ผลิตภัณฑ ไดแก แหนมเห็ด และเห็ดสามรส
4.การจัดการโรงเรือน

เกษตร ม.นครพนม นายอภิรักษ  วงศคําจันทร
w.apiruk@gmail.com
โทร.085-760-9804

1.การพัฒนาการเล้ียงและเพาะพันธุปลาน้ํา
จืดทั้งคุณภาพและปริมาณ
2.การจัดการฟารมใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
3.การพัฒนาการตลาด และชองทางการจัด
จําหนาย

1.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร
2.การจัดการโรงเรือนระบบปด

1.การบริหารจัดการกลุมอยางมือ
ประสิทธิภาพ
2.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร
3.การจัดการโรงเรือนระบบปด
4.จัดอบรมเชิงลึกใหกับแกนนําหรือผูสนใจ
ในกลุม

ป 59
1.กลุมเกษตรกรคนกลา
คืนถ่ิน บานนางาม ต.
ขามปอม อ.สําโรง จ.
อุบลราชธานี
2.กลุมพัฒนาอาชีพ
ชุมชนแจมนุสรณ ต.
หมากแขง อ.เมือง จ.
อุดรธานี
3.กลุมผูผลิตเห็ด บาน
ตองและบานฝงแดง ต.
ธาตุพนม อ.เธาตุพนม จ.
นครพนม
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46 กลุมผลิตเห็ดเพื่อ
การคาบานดงคราม หมู
 12 บานดงคราม ต.
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

หมูบาน
เทคโนโลยีการ
ผลิตเห็ด

200,000 250,000 250,000 330,900 1.การผลิตหัวเช้ือเห็ดดวยวิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อโดยใชเมล็ดขาว/การเพาะเห็ดใน
ขอนไม
2.การใชประโยชนจากกอนเช้ือเห็ดเกา
3.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร 2
ผลิตภัณฑ ไดแก แหนมเห็ด และเห็ดสามรส
4.การจัดการโรงเรือน

เกษตร ม.นครพนม นายอภิรักษ  วงศคําจันทร
w.apiruk@gmail.com
โทร.085-760-9804

83.75 89.00

47 หมู 1 บานเหิบ  ต.นา
ขาม  อ.เรณูนคร  จ.
นครพนม

หมูบาน
วิทยาศาสตรขาว
อินทรียบานเหิบ

250,000 250,000 องคความรูเรื่องเมล็ดพันธขาว
การผลิตขาวอินทรียของกลุมขาวอินทรีย
การแปรรูปผลผลิต และการสรางผลิตภัณฑ
การสรางแบรนดสินคา

เกษตร ม.นครพนม

65.63

48 บานกลางใหญ ม.3 ต.
บานกลาง อ.เมือง จ.
นครพนม

220,000 250,000 เทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพ
การขยายเช้ือจุลินทรีย

เกษตร ม.นครพนม

65.30

49 บานดอนสมอ ต.ทาบอ
สงคราม อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม

299,650 250,000 1.การผลิตปุยคุณภาพสูง
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

1.เทคโนโลยีสุตรปุยเฉพาะพืช/พัฒนาสูตร
ปุย
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

เกษตร วว. นางรัตนา ตันติศิริวิทย
ratana_k@tistr.or.th
โทร. 084-434-9825

81.25

50 บานโพนงามทา ต.นา
แกว อ.โพนนาแกว จ.
สกลนคร

277,750 241,000 เกษตร พว. นางมานิดา เตชะกิตติ
โรจน
manida.tec@biotec.or.t
h
โทร.02-5646700ตอ
3629

50.63

นายธนพัฒน สุระนรากุล
(ดร.โสรัจจ ประวีณวงศ
วุฒิ)
โทร.087-775-5663
suraball@yahoo.com

1.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร
2.การจัดการโรงเรือนระบบปด

1.การบริหารจัดการกลุมอยางมือ
ประสิทธิภาพ
2.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร
3.การจัดการโรงเรือนระบบปด
4.จัดอบรมเชิงลึกใหกับแกนนําหรือผูสนใจ
ในกลุม

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
2.เทคโนโลยีการผลิตขนมจีนจากขาวพันธุ
พื้นเมือง (ขาวเจาแดง)
3.เทคโนโลยีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน

หมูบานผลิต
เมล็ดพันธุขาว
พันธุพื้นเมือง
บานโพนงามทา
*(งบเหลือป 57)

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
2.เทคโนโลยีการโยนกลา
3.เทคโนโลยีการผลิตขนมจีน
4.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
5.ขาว ตามมาตรฐาน GAP

ป 59
1.กลุมเกษตรกรคนกลา
คืนถ่ิน บานนางาม ต.
ขามปอม อ.สําโรง จ.
อุบลราชธานี
2.กลุมพัฒนาอาชีพ
ชุมชนแจมนุสรณ ต.
หมากแขง อ.เมือง จ.
อุดรธานี
3.กลุมผูผลิตเห็ด บาน
ตองและบานฝงแดง ต.
ธาตุพนม อ.เธาตุพนม จ.
นครพนม

1.การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว  การเก็บรักษา
2.สารชีวภาพในการปองกันโรคและกําจัด
แมลงศัตรูพืช
3.การตรวจสอบคุณภาพขาว

ดร.เสาวคนธ  เหมวงษ
โทร.088-572-1525
saowakon@hotmail.co
m

หมูบานถายทอด
องคความรู
เกษตรอินทรีย
เพื่อความ
ปลอดภัยทาง
อาหาร

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูงบาน
ดอนสมอ ต.ทา
บอสงคราม อ.ศรี
สงคราม จ.
นครพนม

50.63

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
2.เทคโนโลยีการผลิตขนมจีนจากขาวพันธุ
พื้นเมือง (ขาวเจาแดง)
3.เทคโนโลยีการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน

หมูบานผลิต
เมล็ดพันธุขาว
พันธุพื้นเมือง
บานโพนงามทา
*(งบเหลือป 57)

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง
2.เทคโนโลยีการโยนกลา
3.เทคโนโลยีการผลิตขนมจีน
4.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
5.ขาว ตามมาตรฐาน GAP
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

51 บานตาหยวก ต.ทุง
หลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.
รอยเอ็ด

300,000 ส่ิงทอ มรภ.รอยเอ็ด ดร.กนกกรณ  ศิริทิพย
โทร.087-511-1120
kanokks@hotmail.com

52 หมูบานทามวง ต.ทา
มวง อ.เสลภูมิ จ.
รอยเอ็ด

300,000 เกษตร มรภ.รอยเอ็ด ดร.สุรชัย รัตนสุข
โทร. 081-790-1803
surachai_med@hotmai
l.com

53 บานหนองมัง ต.โนน
กลาง อ.สําโรง จ.
อุบลราชธานี

หมูบานเกษตร
อินทรีย บาน
หนองมัง**

ป 58
1.กลุมทอผาบานฮวก
2.กลุมทอผาบานธาตุภู
ซาง
3. กลุมทอผาไทล้ือ

210,000 223,300 250,000 360,000 360,000 1. การยอมสีธรรมชาติ
2. การปลูกฝายสี
3. การออกแบบส่ิงทอรวมสมัย
4. การผลิตปุยเพื่อใชในการปลูก
ฝาย

ส่ิงทอ พว. นางอุไรพรรณ ปรางอุดม
ทรัพย
081-647-6014,
02-564-7000 ตอ
1406
uraipan@nstda.or.th

1.เทคโนโลยีการจัดการหมอน (การปลูก
หมอน)
2.เทคโนโลยีการจัดการเล้ียงไหม (การเล้ียง
ไหม การสาวไหม)

1.การทํากอนเช้ือเห็ด (การผลิตหัวเช้ือ
การผสมกอนเช้ือ การอัดกอน และการนึ่ง
กอนเช้ือเห็ด การใสเช้ือเห็ดลงกอน)
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด

หมูบานหมอน
ไหมหมี่โฮล (งบ
เหลือ 58)

หมูบาน
เทคโนโลยีการ
ผลิตเห็ด(หมูบาน
ทามวง) (งบ
เหลือ 58)

1.เทคโนโลยีการยอมสีดายฝายดวยสี
ธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีการทําความสะอาดดายฝาย
ดวยการลดการใชสารเคมี
3.เทคโนโลยีการปลูกดายฝายสีธรรมชาติ
(สีตุน)
4.เทคโนโลยีการออกแบบลายผาทอ

ป 59
1.บานนานางวาน
ต.มวงใหญ อ.โพธ์ิ
ไทร จ.อุบลราชธานี
2.บานทุงเจริญ ต.
ตาลสุม อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
3.บานนาเยีย ต.นา
เยีย อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

1.การทําความสะอาดดายฝายดวยการลด
การใชสารเคมี
2.การยอมสีดายฝายดวยสียอมธรรมชาติ
3.การออกแบบลายผาทอ
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53 บานหนองมัง ต.โนน
กลาง อ.สําโรง จ.
อุบลราชธานี

หมูบานเกษตร
อินทรีย บาน
หนองมัง**

ป 58
1.กลุมทอผาบานฮวก
2.กลุมทอผาบานธาตุภู
ซาง
3. กลุมทอผาไทล้ือ

210,000 223,300 250,000 360,000 360,000 1. การยอมสีธรรมชาติ
2. การปลูกฝายสี
3. การออกแบบส่ิงทอรวมสมัย
4. การผลิตปุยเพื่อใชในการปลูก
ฝาย

ส่ิงทอ พว. นางอุไรพรรณ ปรางอุดม
ทรัพย
081-647-6014,
02-564-7000 ตอ
1406
uraipan@nstda.or.th

54 200,000 210,000 230,000 เกษตร มรภ.
อุบลราชธานี

47.00 68.13

55 280,000 ส่ิงทอ มรภ.
อุบลราชธานี

56 299,650 250,000 เกษตร วว.

76.88

57 300,000 เกษตร วว.

58 300,000 เกษตร วว.

1.ผายอมครามนาโน

1.เทคโนโลยีสุตรปุยเฉพาะพืช/พัฒนาสูตร
ปุย
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

1.การผลิตปุย
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.กาซชีวภาพ

1.การผลิตปุย
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.กาซชีวภาพ

1.การผลิตปุย
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

ผศ.ดร.ภาสกร  นันท
พานิช
087-691-7958
pnuntapanichk@yahoo
.com

ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช
โทร.098-016-8400
tangkawa@yahoo.com

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
ratana_k@tistr.or.th
โทร.084-434-9825

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
โทร. 084-434-9825
ratana_k@tistr.or.th

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
โทร. 084-434-9825
ratana_k@tistr.or.th

บานทางโคง ต.พะลาน
 อ.นาตาล จ.
อุบลราชธานี

หมูบานผายอม
ครามนาโน

บานเสารีก หมู 5 ต.
พระเหลา อ.พนา จ.
อํานาจเจริญ

บานหนองห้ิง หมู 9 ต.
อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.
อํานาจเจริญ

บานบูรพา หมู 7 ต.
โนนสวาง อ.เมือง จ.บึง
กาฬ

บานดอนแดงใหญ ม.2
 ต.หนองเหลา อ.มวง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี

หมูบานพริก
ปลอดสารพิษ

1.การผลิตพริกปลอดสารพิษ
2.การจัดการดินและปุย

1.การผลิตพริกปลอดภัย
2.การจัดการดินและปุย
3.การปองกันและกําจัดศัตรูพริกแบบ
ผสมผสาน
4.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.การผลิตพริกปลอดภัย
2.การจัดการดินและปุย
3.การปองกันและกําจัดศัตรูพริกแบบ
ผสมผสาน
4.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1.เทคโนโลยีการยอมสีดายฝายดวยสี
ธรรมชาติ
2.เทคโนโลยีการทําความสะอาดดายฝาย
ดวยการลดการใชสารเคมี
3.เทคโนโลยีการปลูกดายฝายสีธรรมชาติ
(สีตุน)
4.เทคโนโลยีการออกแบบลายผาทอ

ป 59
1.บานนานางวาน
ต.มวงใหญ อ.โพธ์ิ
ไทร จ.อุบลราชธานี
2.บานทุงเจริญ ต.
ตาลสุม อ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
3.บานนาเยีย ต.นา
เยีย อ.นาเยีย จ.
อุบลราชธานี

1.การทําความสะอาดดายฝายดวยการลด
การใชสารเคมี
2.การยอมสีดายฝายดวยสียอมธรรมชาติ
3.การออกแบบลายผาทอ

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูง บาน
เสารีก หมู 5 ต.
พระเหลา อ.พนา
 จ.อํานาจเจริญ

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูง บาน
หนองห้ิง

หมูบานปุย
อินทรีย บาน
บูรพา

1.การผลิตปุย
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.กาซชีวภาพ

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
โทร. 084-434-9825
ratana_k@tistr.or.th

บานบูรพา หมู 7 ต.
โนนสวาง อ.เมือง จ.บึง
กาฬ

หมูบานปุย
อินทรีย บาน
บูรพา
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

59 300,000 เกษตร วว.

60 บานศรีฐาน หมูที่ 1 ต.
ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.
ยโสธร

299,650 250,000 เกษตร วว.

68.75

61 158 หมูที่ 4 ถ.อรุณ
ประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.
เมือง จ.ยโสธร

300,000 250,000 แปรรูป
อาหาร

วว.

73.13

62 บานดิน ต.หนองไฮ อ.
อุทุมพรพิสัย จ.
ศรีษะเกษ

หมูบานแมขาย
เทคโนโลยีบล็อก
ประสาน วว. **

ป 59
เทศบาลตําบล
หนองหญาลาด อ.
กันทรลักษ จ.
ศรีษะเกษ
 - หมูที่ 10 บานศรี
เจริญ
 - หมูที่ 15 บานดง
สูง

283,200 320,000 250,000 360,000 360,000 บลอก
ประสาน

วว. ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต
โทร. 02-577-9425-7
chutima@tistr.or.th

1.การผลิตและการกอสรางดวยบลอก
ประสานใหกับหมูบานลูกขายโดยเนนการ
ควบคุมคุณภาพ, การแกไขปญหาการผลิต,
การกอสรางอาคารบลอกประสาน และการ
บํารุงรักษาเครื่องมือกาสรผลิต

1.การผลิตปุย
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.กาซชีวภาพ

1.เทคโนโลยีสุตรปุยเฉพาะพืช/พัฒนาสูตร
ปุย
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

1.ผลิตภัณฑน้ําปลาราปรุงรส
2.ผลิตภัณฑปลาราผงอบแหง
3.บรรจุภัณฑ
4.มาตรฐาน GMP
5.การตลาดและการขนสง

เทคโนโลยีการผลิตและการกอสรางดวย
บลอกประสาน : การควบคุมคุณภาพ,การ
แกไขปญหาการผลิต, การกอสรางอาคาร
บลอกประสาน, การบํารุงรักษาเครื่องมือ
การผลิต และการตลาด

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
ratana_k@tistr.or.th
โทร.084-434-9825

นางจิตตา สาตรเพ็ชร
chitta@tistr.or.th
โทร.089-4928627

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

1.ผลิตภัณฑน้ําปลาราปรุงรส
2.ผลิตภัณฑปลาราผงอบแหง
3.บรรจุภัณฑ
4.มาตรฐาน GMP
5.การตลาดและการขนสง

บานแบงใหม หมู 20
ต.หนองหลวง อ.เฝาไร
จ.หนองคาย

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
โทร. 084-434-9825
ratana_k@tistr.or.th

ป 58
องคการบริหารสวน
ตําบลพรหมสวัสดิ์ อ.พยุห
 จ.ศรีษะเกษ
  - หมูที่ 7 บานรอง
สะอาด
 - หมูที่ 10 บานเปอย
 - หมูที่ 20 บานพรหม
สวัสดิ์

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูงบาน
ศรีฐาน หมูที่ 1
ต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว
 จ.ยโสธร

หมูบานปุย
อินทรีย บานแบง
ใหม

หมูบานแปรรูป
ผลิตภัณฑน้ําปลา
ราปรุงรส และ
ปลาราผงอบแหง
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62 บานดิน ต.หนองไฮ อ.
อุทุมพรพิสัย จ.
ศรีษะเกษ

หมูบานแมขาย
เทคโนโลยีบล็อก
ประสาน วว. **

ป 59
เทศบาลตําบล
หนองหญาลาด อ.
กันทรลักษ จ.
ศรีษะเกษ
 - หมูที่ 10 บานศรี
เจริญ
 - หมูที่ 15 บานดง
สูง

283,200 320,000 250,000 360,000 360,000 บลอก
ประสาน

วว. ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต
โทร. 02-577-9425-7
chutima@tistr.or.th

96.00 93.00

63 299,650 250,000 1.เทคโนโลยีการผลิตปุยเฉพาะพืช
2.การผลิตเมล็ดพนธุขาว(รอง)
3.การแปรรูปขาว(รอง)

เกษตร วว. นางรัตนา ตันติศิริวิทย
ratana_k@tistr.or.th
โทร.085-1176587

68.75

64 299,650 250,000 1.การผลิตปุยคุณภาพสูง
2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

1.เทคโนโลยีสุตรปุยเฉพาะพืช/พัฒนาสูตร
ปุย
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การผลิตกาซชีวภาพ

เกษตร วว.

73.75

นางรัตนา ตันติศิริวิทย
ratana_k@tistr.or.th
โทร.085-1176587

บานหนองบอน ต.ทา
โพธ์ิชัย อ.หนองกี่ จ.
บุรีรัมย

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูง บาน
หนองบอน ต.ทา
โพธ์ิชัย อ.หนองกี่
 จ.บุรีรัมย

บานกระออม หมูที่ 1
ต.กระออม อ.สําโรง
ทาบ จ.สุรินทร

1.การผลิตและการกอสรางดวยบลอก
ประสานใหกับหมูบานลูกขายโดยเนนการ
ควบคุมคุณภาพ, การแกไขปญหาการผลิต,
การกอสรางอาคารบลอกประสาน และการ
บํารุงรักษาเครื่องมือกาสรผลิต

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง
2.เมล็ดพันธุขาว
3.การแปรรูปขาว (ขนม)
4.การบริหารจัดการกลุม

เทคโนโลยีการผลิตและการกอสรางดวย
บลอกประสาน : การควบคุมคุณภาพ,การ
แกไขปญหาการผลิต, การกอสรางอาคาร
บลอกประสาน, การบํารุงรักษาเครื่องมือ
การผลิต และการตลาด

หมูบานปุย
อินทรีย
คุณภาพสูงบาน
กระออม หมูที่ 1
 ต.กระออม อ.
สําโรงทาบ จ.
สุรินทร

ป 58
องคการบริหารสวน
ตําบลพรหมสวัสดิ์ อ.พยุห
 จ.ศรีษะเกษ
  - หมูที่ 7 บานรอง
สะอาด
 - หมูที่ 10 บานเปอย
 - หมูที่ 20 บานพรหม
สวัสดิ์
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภาคกลาง 9 2,235,000 0 3 2 2 2

65 หมูที่ 12 ต.บานโพธ์ิ อ.
เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา

หมูบานผลิต
เมล็ดพันธุขาว
ปลูก ลดตนทุน
การผลิต

220,000 250,000 250,000 1.ชุดอบไลความช้ืนเมล็ด
ขาวเปลือกราคาต่ํา
2.ขยายขนาดชุดไลความช้ืนเมล็ด
ขาวเปลือกไดปริมาณมาก

1.การควบคุมและใชเครื่องอบไลความช้ืน
เมล็ดขาวเปลือก /การใชเครื่องวัดความช้ืน
เมล็ดขาวเปลือก
2.เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
3.การผลิตน้ําขาวกลองงอก

เกษตร วว. นายณัฐพล  อาษา
narongdej@tistr.or.th
โทร.08-1851-3710

65.00 67.50

66 บานนาคู ต.นาคู อ.ผัก
ไห จ.พระนครศรีอยุธยา

หมูบานบิวเวอเรีย
*(งบเหลือป 57)

279,950 250,000 1.เทคโนโลยีการผลิตหัวเช้ือและตรวจสอบ
คุณภาพเช้ือ Beauveria
2.การผลิตเช้ือ Beauveria แบบ
ถุงพลาสติกระบบปดโดยใชขาวสารเปน
substrate

เกษตร พว. นางนุชรี ทองนวล
nucharee.ton@biotec.
or.th
โทร.02-5646700ตอ
3628

67.08

67 หมูบานหนองหมอแตก
 ต.หนองงูเหลือม อ.
เมือง จ.นครปฐม

หมูบานผลิต
พืชผักปลอดสาร
 บานหนองหมอ
แตก

250,000 เกษตร มจธ. นางวาสนา มานิช
โทร. 089-203-8652,
 02-470-9709
โทรสาร 02-470-9680
wasana.man@kmutt.ac
.th

ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
1.การตอยอดธุรกิจ
2.การจัดการดินและปุย
3.การจัดการศัตรูพืช
4.บัญชีตนทุน
5.ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เทคโนโลยีการใชเช้ือไวรัส NPV ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช
2.เทคโนโลยีการปลูกพืชอายุส้ันแบบครบ
วงจร ตามมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ใหกับเกษตรกร
3.จัดเก็บขอมูลปริมาณการผลิต ตนทุน
การผลิตกอนเช้ือ Beauveria ประสิทธิภาพ
ในการใชเช้ือ

1.การควบคุมและใชเครื่องอบไลความช้ืน
เมล็ดขาวเปลือกสําหรับขนาดเครื่องใหญ
2.การใชเครื่องวัดความช้ืนเมล็ดขาวทั้งใน
และนอกเปลือก
3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวเปน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4.การเลือกใชบรรจุภัณฑ
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67 หมูบานหนองหมอแตก
 ต.หนองงูเหลือม อ.
เมือง จ.นครปฐม

หมูบานผลิต
พืชผักปลอดสาร
 บานหนองหมอ
แตก

250,000 เกษตร มจธ. นางวาสนา มานิช
โทร. 089-203-8652,
 02-470-9709
โทรสาร 02-470-9680
wasana.man@kmutt.ac
.th

68 ต.วังกระแจะ อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี

300,000 เกษตร ม.มหิดล
กาญจนบุรี

ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ
โทร. 085-8300833
nongnuchts@gmail.co
m

69 กลุมสตรีชุมชน หมู 6
ต.หลักหก อ.เมือง จ.
ปทุมธานี

200,000 230,000 250,000 360,000 1.ผลิตภัณฑอาหารจากบัวเพื่อเพิ่มมูลคา
ไดแก น้ําพริกตาแดงรากบัว, น้ําพริกเผา
รากบัวไสอั่วไหวบัว, กุยชายไสรากบัวไหล
บัวและสายบัว ทอฟฟไสเม็ดบัว
2.พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

มทร.ธัญบุรี น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา
anchalins@yahoo.com,
unchalins@hotmail.co
m
โทร.089-4847679

77.80 81.50

หมูบานสมุนไพร
และเกษตร
ปลอดภัยไทรโยค
(งบเหลือ 58)

1.การผลิตปุยอินทรีย ปุยน้ํา
2.หลักการและวิธีการเล้ียงหมูหลุมและ
ผลิตอาหารสัตว
3.การตรวจวิเคราะหดินและธาตุอาหารใน
ดิน,ธาตุอาหารในปุยอินทรีย

ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
1.การตอยอดธุรกิจ
2.การจัดการดินและปุย
3.การจัดการศัตรูพืช
4.บัญชีตนทุน
5.ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมูบานตนแบบ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหาร
จากบัว

ป 59
1.กลุมชุมชนบานเจริญ
ผล หมู 6 ต.บึงคอไห อ.
ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
2.กลุมชุมชนบานคลอง
15 หมู 13 ต.บึงน้ํารักษ
 อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา
3.กลุมชุมชนบานโน
ทองหลาง หมู 12 ต.สี
ชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

1.ผลิตภัณฑอาหารจากบัวเพื่อ
เพิ่มมูลคา
2.พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

1.พัฒนาผลิตภัณฑใหมจากบัว ไมนอยกวา
 2 ชนิด
2.จัดทําตํารับผลิตภัณฑจากบัวที่เคย
ถายทอดฯไปแลว(น้ําพริกจากรากบัว ไสอั่ว
ไหลบัว กุยชายไส(รากบัว/ไหลบัว,สายบัว)
หอหมกไหลบัว แหนม ไสกรอกรากบัว/
ไหลบัว หมี่กรอบ ซอส ทอดมัน)
3.พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน

ง-54



ลําดับ พื้นที่ ชื่อหมูบาน พื้นที่ลูกขาย พื้นที่ลูกขาย คลัสเตอร หนวย ผูรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558 2559 2557 2558 2559

แม
ขา

ยป
ที่

2

แม
ขา

ยป
ที่

1

ตอ
เนือ่

ปท
ี่3

ตอ
เนือ่

งป
ที่

2

ให
ม5

9

เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

70 หมูบานพลังงาน
ทดแทน
ส่ิงแวดลอม และ
เกษตรยั่งยืน

200,000 200,000 200,000 1.การติดตั้งและดูแลบอกาซ
ชีวภาพ และบริการจัดระบบการ
ผลิตและการตลาดกลุมเกษตร
อินทรีย

1.การผลิตปุยหมักที่ มีสวนผสมของกากมูล
หมักจากบอแกสชีวภาพ รวมกับวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรในทองถ่ิน
2.ผลิตเมล็ดพันธุขาว

พลังงาน
ทดแทน

มจธ. นางสาวอรณัท ปฐพี
จํารัสวงศ
importrod@hotmail.co
m
โทร.081-5597454

51.25 61.67

71 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารทะเล
บานกระซาขาว หมู 9
ต.บานบอ อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

หมูบานตนแบบ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑจาก
กะปอนามัยเพื่อ
เพิ่มมูลคา

- 200,000 240,000 240,000 345,000 1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจาก
กะปและเคยแหง
2. พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
3. การจัดการโรงเรือนใหได
มาตรฐาน GMP

1.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากกะป
และมีจํานวนผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาจาก
กะปและเคยแหงจํานวน 4-5 ผลิตภัณฑ
2.จัดทําตํารับอาหารที่พัฒนาจากกะป
3.มาตรฐาน อย. และ มผช.

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากกะป ไดแก
 ซอสปรุงรสจากกะป, กะปเหาะบรรจุขวด
แกว, กะปหวานน้ําตาลมะพราวแท
2. พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ เชน ภาชนะบรรจุปดสนิท

แปรรูป
อาหาร

มทร.ธัญบุรี น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา
anchalins@yahoo.com,
unchalins@hotmail.co
m
โทร.089-4847679

ป 59
1.กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมะพราวบานทับ
สะแก หมู 6 ต.นาหูกวาง
 อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ
2.กลุมอาหารทองถ่ิน
อําเภอบางสะพานนอย
หมู 2 ต.ทรายทอง อ.
บางสะพานนอย จ.
ประจวบคีรีขันธ
3.กลุมแมบานมะขาม
เฒา หมู 2 ต.ทาจีน อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร

1.บานรางบัว หมูที่ 6
2.บานหนองคาย หมูที่
 2
3.บานหนองนกกะ
เรียน หมูที่ 4
4.หมูบานหนองแรง
หมูที่ 15
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี

1.พัฒนาชางเทคนิคทองถ่ิน(ชุมชน) ในการ
ดูแลและซอมบํารุงบอแกสชีวภาพชุมชน
2.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักที่มีสวนผสม
ของกากมูลหมักจากบอแกสชีวภาพรวมกับ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถ่ิน
3.การผลิตเมล็ดพันธุขาวปลอดสารพิษ
อยางนอย 4 แหง
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71 วิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปอาหารทะเล
บานกระซาขาว หมู 9
ต.บานบอ อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

หมูบานตนแบบ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑจาก
กะปอนามัยเพื่อ
เพิ่มมูลคา

- 200,000 240,000 240,000 345,000 1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจาก
กะปและเคยแหง
2. พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
3. การจัดการโรงเรือนใหได
มาตรฐาน GMP

1.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากกะป
และมีจํานวนผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาจาก
กะปและเคยแหงจํานวน 4-5 ผลิตภัณฑ
2.จัดทําตํารับอาหารที่พัฒนาจากกะป
3.มาตรฐาน อย. และ มผช.

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากกะป ไดแก
 ซอสปรุงรสจากกะป, กะปเหาะบรรจุขวด
แกว, กะปหวานน้ําตาลมะพราวแท
2. พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ เชน ภาชนะบรรจุปดสนิท

แปรรูป
อาหาร

มทร.ธัญบุรี น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา
anchalins@yahoo.com,
unchalins@hotmail.co
m
โทร.089-4847679

81.30 86.67

72 ต.ปาเด็ง อ.แกง
กระจาน จ.เพชรบุรี

หมูบานพลังงาน
ทางเลือกเพื่อวิถี
ชีวิตเกษตรกร

200,000 230,000 350,000 1.องคความรูเรื่องระบบการใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อการสูบน้ําสําหรับการเกษตร
2.สรางระบบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการ
สูบน้ําสําหรับการเกษตร ในหมูบานลูกขาย

พลังงาน
ทดแทน

มรภ.เพชรบุรี ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์
080-250-0174
k_panisa@yahoo.com

92.50

73 หมูบานโปงสลอด ต.
หนองกระปุก อ.บาน
ลาด จ.เพชรบุรี

หมูบานขาว
ปลอดสาร ชุมชน
การเรียนรูโปง
สลอด*

300,000 230,000 1.เทคโนโลยีการทําปุยหมักและสารชีวภาพ
ไลแมลงคุณภาพสูง
2.เทคโนโลยีการตากเมล็ดขาวปลอดสาร
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย
3.กระบวนการผลิตและการคัดเมล็ดพันธุ
ขาว

เกษตร มรภ.เพชรบุรี อ.พนัส ชัยรัมย
waramun@gmail.com
โทร.083-0255953

80.00

ป 59
1.กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมะพราวบานทับ
สะแก หมู 6 ต.นาหูกวาง
 อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ
2.กลุมอาหารทองถ่ิน
อําเภอบางสะพานนอย
หมู 2 ต.ทรายทอง อ.
บางสะพานนอย จ.
ประจวบคีรีขันธ
3.กลุมแมบานมะขาม
เฒา หมู 2 ต.ทาจีน อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร

1.กระบวนการเรียนรูลดตนทุนและสงเสริม
การผลิต
 - การเรียนรูสมุนไพรพื้นบาน
 -การทําปุยหมักชีวภาพ/การเก็บรักษาปุย
ตามภูมิปญญาชุมชน
2. การทําแปลงเพาะพันธุขาวปลอดสารพิษ
3. การสรางกอนอิฐจากชีวภาพแบบ
ประหยัด

ป 59
1.หมูที่ 6 บานปาเด็งใต
ต.ปาเด็ง อ.แกนกระจาน
2.หมูที่ 8 บานหุบเฉลา
ต.เขากระปุก อ.ทายาง
3.หมูที่ 10 บานพุเข็ม
ต.แกนกระจาน อ.แกน
กระจาน
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภาคตะวันออก 2 500,000 0 1 1 0 0

74 กลุมแมบานเกษตรกร
โปงแรดสามัคคี ต.
พลับพลา อ.เมือง จ.
จันทบุรี

หมูบานแปรรูป
ผลิตภัณฑผลไม

ป 59
1.วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สินคาเกษตรเกวียนหัก
ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.
จันทบุรี

- 289,000 250,000 250,000 250,000 1. การแปรรูปผลไม(เงาะ มังคุด)
เปนผลิตภัณฑ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ
3. การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต

1.ชมพูพลาสติกหยีอบแหง
2.สบูเปลือกมังคุด
3.มังคุดกวน
4.การเลือกใชบรรจุภัณฑ
5.อบรมดานสุขอนามัย primary GMP
HACCP

1.ชมพูแชอิ่มอบแหง
2.น้ํามังคุดพรอมดื่ม,น้ํามังคุดเขมขน
,มังคุดกวน,แยมมังคุด
3.เงาะแชอิ่มอบแหง, เนื้อเงาะแผนทอด
กรอบ
4.การเลือกใชบรรจุภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

วว. นส.นริศา เหละดุหวิ
narisa@tistr.or.th
โทร.085-1176587

81.30 83.00

75 บานแสมผู ม.7 ต.
ปากน้ํากระแส อ.แกลง
 จ.ระยอง

หมูบาน
ผลิตภัณฑแปร
รูปอาหารทะเล

- - 240,000 250,000 250,000 1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2.การพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

ม.ธรรมศาสตร รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย
โทร. 081-911-7181
lekuthai024@yahoo.c
om

61.25 79.17

ภาคใต 24 5,595,171 1 1 6 6 10

76 ชุมชนหมูบาน ในพื้นที่
 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

หมูบานผลไม
แปรรูป

100,000 150,000 150,000 แปรรูป
อาหาร

วศ. นางวรรณดี  มหรรณพกุล
wannadee@dss.go.th
089-2038950/02-
2017420

1.พัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูปผลไม
จํานวน 15 ผลิตภัณฑ
2.กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการ
ขอรับรองคุณภาพ
3.พัฒนาบรรจุภัณฑ

1. การแปรรูปอาหารทะเลใหได
มาตรฐาน
2. การจัดการวัตถุดิบ

1.การแปรรูปจากอาหารทะเลเปน
ผลิตภัณฑใหมไมนอยกวา 4 ผลิตภัณฑ
2.มาตรฐานผลิตภัณฑ/การพัฒนาตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ
3.แผนธุรกิจ/การทําบัญชีเบ้ืองตน

1. เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมใน
ทองถ่ิน เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ
กลวยเล็บมือนาง
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.การพัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูป
ผลไม (ทุเรียน มังคุด เงาะ และกลวย
เล็บมือนาง
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการขอรับรอง
คุณภาพ
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76 ชุมชนหมูบาน ในพื้นที่
 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

หมูบานผลไม
แปรรูป

100,000 150,000 150,000 แปรรูป
อาหาร

วศ. นางวรรณดี  มหรรณพกุล
wannadee@dss.go.th
089-2038950/02-
2017420

90.00 64.17

77 กลุมเกษตรกร บาน
ทอม-อม ต.ชองไมแกว
 อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

หมูบานสมจ๊ีด 300,000 1.การปลูกสมจ๊ีด
2.การแปรรูปสมจ๊ีด
3.การยกระดับผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิต

แปรรูป
อาหาร

ม.แมโจ-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ
โทร.077-544-068,
089-4962216
plonjarean@hotmail.c
om

78 หมูที่2 และหมูที่ 3 ต.
บางริ้น อ.เมือง จ.
ระนอง

หมูบานน้ําแรพร
รั้ง

200,000 200,000 1.ปรับปรุงคุณภาพน้ําแรใหเหมาะสม
2.การใชน้ําแรมาพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางสมุนไพร (การผลิตสบูกอน
สมุนไพร/สบูเหลวน้ําผ้ึง)

1.การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ไดแก
ผลิตภัณฑสบูกอนทานาคา, สบูเหลวน้ําผ้ึง
และผลิตภัณฑบํารุงผิวจากน้ํามันมะพราว)
2.การออกแบบสติกเกอรและบรรจุภัณฑ

แปรรูป
ไมใชอาหาร

วศ. นางสุบงกช ทรัพยแตง
subongkoch@dss.go.th
โทร.085-2490971

60.42

79 หมูบานลิพอนหัวหาร-
บอแร ม.8 ต.ศรีสุทร
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หมูบานผลิตเห็ด
อินทรีย

- - 200,000 250,000 250,000 1.ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(มผช.)
2.ขอรับรอง GMP
3.เทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการ
ผลิตเห็ด แบบครบวงจรใหกับชุมชนใน
เครือขาย และรับรองประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
4.พัฒนาบรรจุภัณฑ
5. ขอการรับรอง อย.และฮาลาล

เกษตร มรภ.ภูเก็ต นายรังสรรค พลสมัคร
rangsan@pkru.ac.th
โทร.089-1957589

90.00 88.13

1.พัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูปผลไม
จํานวน 15 ผลิตภัณฑ
2.กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการ
ขอรับรองคุณภาพ
3.พัฒนาบรรจุภัณฑ

1.โรงเพาะเห็ด
2.การทาเช้ือ-การผลิตหัวเช้ือและ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ
3.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
4.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดี
(GAP)

5.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
6.การถนอมอาหาร
7.การจัดการ วิสาหกิจชุมชนเห็ด
8.การจัดการธุรกิจและการตลาด
เห็ด

1.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ด(ีGAP)
2.โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได
3.การผลิตหัวเช้ือเห็ดที่มีคุณภาพ
4.การทําเช้ือและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
5.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
6.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
7.การถนอมอาหาร
8.การจัดการวิสาหกิจชุมชนเห็ด
9.การจัดการธุรกิจและการตลาดเห็ด

1. เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมใน
ทองถ่ิน เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ
กลวยเล็บมือนาง
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.การพัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูป
ผลไม (ทุเรียน มังคุด เงาะ และกลวย
เล็บมือนาง
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการขอรับรอง
คุณภาพ

90.00 88.13

1.โรงเพาะเห็ด
2.การทาเช้ือ-การผลิตหัวเช้ือและ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ
3.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
4.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดี
(GAP)

5.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
6.การถนอมอาหาร
7.การจัดการ วิสาหกิจชุมชนเห็ด
8.การจัดการธุรกิจและการตลาด
เห็ด

1.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ด(ีGAP)
2.โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได
3.การผลิตหัวเช้ือเห็ดที่มีคุณภาพ
4.การทําเช้ือและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
5.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
6.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
7.การถนอมอาหาร
8.การจัดการวิสาหกิจชุมชนเห็ด
9.การจัดการธุรกิจและการตลาดเห็ด
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

80 หมู 6 ต.ฉลอง อ.เมือง
 จ.ภูเก็ต

300,000 1.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดี (GAP)
2.การประยุกตใชเทคโนโลยีโรงเรือน
พลาสติกคัดเลือกแสงกับการทําเกษตร
อินทรีย

เกษตร มรภ.ภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี
โทร. 089-470-2964,
 076-211-959 ตอ
1102-1103
prapa@pkru.ac.th

81 หมูที่ 1, 2, 3, 4 และ
 5

หมูบานสวนครัว
ปลอดภัย

- - 250,000 244,350 250,000 1.เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน
2.การบริหารจัดการดานการตลาด
จําหนายพืชผักสวนครัว

เกษตร ม.วลัยลักษณ รศ.ดร.วาริน อินทนา
akanata@wu.ac.th,iwari
n@wu.ac.th
โทร.089-7387737

51.30 62.50

82 หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 และ9

หมูบานปศุสัตว
อินทรีย

- - 260,000 244,350 250,000 1.เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวน้ําดวยวิธีอินทรีย
2.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากไก
3.เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ

เกษตร ม.วลัยลักษณ

85.00 89.00

83 - - 200,000 244,350 250,000 1.การเล้ียงปลานิลคุณภาพสูมาตรฐาน
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากปลานิล
3.การบรรจุภัณฑ
4.การบริหารจัดการดานการตลาด

เกษตร ม.วลัยลักษณ ผศ.ดร.พวน เพนเซง
akanata@wu.ac.th,pen
gspu@wu.ac.th
โทร. 089-7387737

หมูบาน
เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ (วิถี
แหงอินทรีย)
บานฉลอง

1. เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวปก
ดวยวิธีอินทรีย
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
ปก
3. การวางแผนการผลิตสัตวปก

1. เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวบกดวยวิธีอินทรีย
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวบก
3. การวางแผนการผลิตสัตวบก

ผศ.ดร.นิวัต เมืองแกว
anata@wu.ac.th,mniwa
t@wu.ac.th
โทร.089-7387737

1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน
2. เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช
3. การวางแผนการผลิตพืชผัก
สวนครัว
4. การผลิตปุยใหไดคุณภาพ

1.การปรับปรุงดิน
2.การคัดเลือกและขยายพันธุ
3.การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว
4.การบริหารจัดการกลุม,การตลาด,
การเงินและการบัญชี

หมูที่ 4, 5, 7 ตําบล
บางศาลา และหมูที่ 1,
 4 ตําบลบางตะพง อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

หมูบานฟารม
ปลานิลคุณภาพสู
มาตรฐาน

1.เทคโนโลยีการเล้ียงปลานิล
คุณภาพสูมาตรฐาน
2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร สัตว
น้ํา
3.เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต
ปลานิล
4.เทคโนโลยีการแปรรูปปลานิล

1.ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา
2.มาตรฐาน GAP
3.การแปรรูปจากปลานิล
4.การวางแผนการผลิต
5.การตลาดและการบริหารจัดการกลุม
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85.00 89.00

83 - - 200,000 244,350 250,000 1.การเล้ียงปลานิลคุณภาพสูมาตรฐาน
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากปลานิล
3.การบรรจุภัณฑ
4.การบริหารจัดการดานการตลาด

เกษตร ม.วลัยลักษณ ผศ.ดร.พวน เพนเซง
akanata@wu.ac.th,pen
gspu@wu.ac.th
โทร. 089-7387737

90.40 74.58

84 255,000 250,000 1.เทคโนโลยีการผลิตแปงสาคู
2.การแปรรูปจากแปงสาคู

แปรรูป
อาหาร

มรภ.
นครศรีธรรมรา
ช

ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ
issarapun@hotmail.co
m
โทร.093-6564848

54.58

85 บานหัวคู หมูที่ 9 ต.
สระแกว

250,000 360,000 360,000 1.การจัดทําระบบการดูแลระบบ
การบอหมักกาซชีวภาพแบบถัง
พลาสติก
2.จัดทําระบบบอหมักกาซชีวภาพ
ในการกําจัดขยะอินทรียและน้ํา
เสียในแตละชุมชน

การจัดทําและเดินระบบกาซเพื่อจัดการของ
เสียในชุมชน ลูกขาย

การจัดทําและเดินระบบกาซเพื่อจัดการของ
เสียในชุมชน ลูกขาย

พลังงาน
ทดแทน

ม.ทักษิณ ผศ.ดร.อุษา  อนทอง
086-961-4556
usaonthong@hotmail.c
om

81.00

86 ชุมชนบานหัวหรง ต.
เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช

300,000 พลังงาน
ทดแทน

ม.ทักษิณ

1. เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวปก
ดวยวิธีอินทรีย
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว
ปก
3. การวางแผนการผลิตสัตวปก

1. เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวบกดวยวิธีอินทรีย
2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวบก
3. การวางแผนการผลิตสัตวบก

ผศ.ดร.นิวัต เมืองแกว
anata@wu.ac.th,mniwa
t@wu.ac.th
โทร.089-7387737

หมูบานแปงสาคูอินคีรี
 บานสากเหล็ก หมูที่ 2
 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช

หมูที่ 4, 5, 7 ตําบล
บางศาลา และหมูที่ 1,
 4 ตําบลบางตะพง อ.
ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

หมูบานฟารม
ปลานิลคุณภาพสู
มาตรฐาน

1.เทคโนโลยีการเล้ียงปลานิล
คุณภาพสูมาตรฐาน
2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร สัตว
น้ํา
3.เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต
ปลานิล
4.เทคโนโลยีการแปรรูปปลานิล

1.ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา
2.มาตรฐาน GAP
3.การแปรรูปจากปลานิล
4.การวางแผนการผลิต
5.การตลาดและการบริหารจัดการกลุม

หมูบานจัดการน้ํา
เสียจากการทํา
ยางแผน ดวย
กาซชีวภาพ
(หมูบานการ
จัดการน้ําเสีย
จากการทํายาง
แผนและของเสีย
จากครัวเรือน
ดวยระบบกาซ
ชีวภาพ)

ป 58
1.ชุมชนกรุงชิง ต.กรุงชิง
 อ.นบพิตํา จ.
นครศรีธรรมราช
2.ชุมชนหินตก ต.หินตก
อ.รอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช
3.ชุมชนบานหนาควน ต.
ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

ป 59
1.ชุมชนหนองปด
ต.แมขรี อ.ตะโหมด
 จ.พัทลุง
2.ชุมชนบานอาว
ขนอม อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช

หมูบานแปงสาคู
บานสากเหล็ก
หมูที่ 2 ต.อินคีรี
 อ.พรหมคีรี

1. การฝกอบรม ปฏิบัติการ บริการใหคํา
ปริกษา ดวยการนําเอาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาไปใชในการผลิตแปงสาคู การ
แปรรูปแปงสาคูเปนผลิตภัณฑอาหาร

1.การถายทอดเทคนิควิธีการจัดทําและ
เดินระบบผลิตกาซชีวภาพ
2.จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทํา
ระบบกาซชีวภาพจากของเสียในชุมชน

ผศ.ดร.อุษา  อนทอง
086-961-4556
usaonthong@hotmail.c
om

หมูบานแกสทํา
มือ...รักษโลก
(งบเหลือ 58)

86 ชุมชนบานหัวหรง ต.
เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช

300,000 พลังงาน
ทดแทน

ม.ทักษิณ1.การถายทอดเทคนิควิธีการจัดทําและ
เดินระบบผลิตกาซชีวภาพ
2.จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทํา
ระบบกาซชีวภาพจากของเสียในชุมชน

ผศ.ดร.อุษา  อนทอง
086-961-4556
usaonthong@hotmail.c
om

หมูบานแกสทํา
มือ...รักษโลก
(งบเหลือ 58)
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

87 บานคอกวัว หมูที่ 1 ต.
ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.
พัทลุง

หมูบานขาวหอม
ชลสิทธ์ิ
*(งบเหลือป 57)

289,410 250,000 1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดี
2.การปลูกขาวหอมชลสิทธ์ิ
3.เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
4.การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ

เกษตร พว. นายสมศักดิ์ พลอยพานิช
เจริญ
somsak@biotec.or.th
โทร.081-8231996

67.50

88 หมู 5 บานหนองสาม
กอน ต.แหนมโตนด

หมูบานผลิตขาว
สังขหยดแบบ
ครบวงจรสูความ
ยั่งยืน

200,000 250,000 1.มาตรฐานการทําเกษตรที่ดี
2.การผลิตแปงจากขาวสังขหยด
3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวสังขหยด
4.การพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับการผลิต
ขาวสังหหยด
5.การจัดการดานการตลาด

เกษตร ม.ทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน ถนนแกว
amoratthanonkaew@h
otmail.com
โทร.095-43016443

72.08

1.องคความรูเรื่องฉลากอาหารและบรรจุ
ภัณฑอาหาร
2.การแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ GMP
3.ปรับปรุงอาคารการผลิตใหถูกหลัก GMP
4.ยื่นขอจดทะเบียนขอรับรองกระบวนการ
ผลิตตามหลัก GMP
5.การผลิตอาหารตามหลักมาตรฐานอาหาร
 อย. มผช. HALAL
6.ยื่นขอจดทะเบียนรับรอง อย. มผช.
HALAL

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพดี (การเตรียมดิน,การปลูกขาว,
การกําจัดศัตรูพืช,การใชปุย)
2.การปลูกขาวหอมชลสิทธ์ิ
3.การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
4.การเก็บเกี่ยวขาว (การเก็บเกี่ยวและหลัง
เก็บเกี่ยว)
5.การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุขาว

1.เทคโนโลยีการประกอบสูตรอาหารไก
พื้นเมือง
2.องคความรูเรื่องการกกลูกไกพื้นเมือง
3.เทคนิคการเล้ียงไกพื้นเมืองในระยะ
อนุบาล ระยะการเจริญเติบโต ระยะขนสง
ตลาด
4.การจัดการของเสียที่ในฟารม
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72.08

89 หมู 2 ต.แพรกหา อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง

หมูบานการผลิต
ไกพื้นเมืองครบ
วงจร

250,000 244,921 1.การถายทอดและพัฒนาตูฟกไข การฟก
ไข และการผลิตลูกไก
2.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก
พื้นเมือง อาหาร วงจรการผลิต

เกษตร ม.ทักษิณ ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี
adcharatt@gmail.com
โทร.096-8814353

50.42

90 หมู 14 ต.รอนพิบูลย หมูบานแปรรูป
ผลิตภัณฑมังคุด
แปรรูป

236,500 250,000 1.เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมอบแหง
2.เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑและ
เครื่องหมายการคา
3.ขอมาตรฐานและปรับปรุงโรงเรือนการ
ผลิต ไดแก การวางผังอุปกรณ, เครื่องมือ
ในการผลิต การปรับปรุงระบบน้ํา
4.การขอมาตรฐานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

ม.ทักษิณ ดร.ถาวร จันทโชติ
tjuntachote@hotmail.c
om
โทร. 085-0803987

91 หมู 10 ต.หารเทา อ.
ปากพะยูน จ.พัทลุง

หมูบานแปรรูป
"ผลิตภัณฑเห็ด
แปรรูป"

240,000 1.การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด
2.การยืดอายุและการเก็บรักษา
3.การออกแบบบรรจุภัณฑ

แปรรูป
อาหาร

ม.ทักษิณ

1.องคความรูเรื่องฉลากอาหารและบรรจุ
ภัณฑอาหาร
2.การแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ GMP
3.ปรับปรุงอาคารการผลิตใหถูกหลัก GMP
4.ยื่นขอจดทะเบียนขอรับรองกระบวนการ
ผลิตตามหลัก GMP
5.การผลิตอาหารตามหลักมาตรฐานอาหาร
 อย. มผช. HALAL
6.ยื่นขอจดทะเบียนรับรอง อย. มผช.
HALAL

ดร.ถาวร จันทโชติ
โทร.085-080-3987
tjuntachote@hotmail.c
om

1.ถายทอดวิธีการใชเครื่องมือ/อุปกรณ
สําหรับกวนมังคุด
2.ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมังคุด
3.ถายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุและการ
เก็บรักษา
4.ถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
5.ถายทอดความรูดานการขอมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

1.เทคโนโลยีการประกอบสูตรอาหารไก
พื้นเมือง
2.องคความรูเรื่องการกกลูกไกพื้นเมือง
3.เทคนิคการเล้ียงไกพื้นเมืองในระยะ
อนุบาล ระยะการเจริญเติบโต ระยะขนสง
ตลาด
4.การจัดการของเสียที่ในฟารม
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

92 หมูที่ 7 หมูบานทาหิน
 ต.ทาหิน  อ.สทิงพระ
 จ.สงขลา

หมูบานโหนด นา
 เล วิถีวิทย

222,000 250,000 250,000 360,000 1. การพัฒนาระบบการผลิต
น้ําตาลโตนดผง
2. การเพาะเห็ดนางฟา
3. บรรจุภัณฑสําหรับสบูตาลโตนด

พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑตาลโตนดใหมี
คุณภาพมาก การเพาะเห็ด พัฒนา
กระบวนการผลิตและการเพาะพันธุพันธุ
เห็ดสายพันธุอื่นๆ และการวางแผนการตลาด

1. การพัฒนาระบบการผลิตน้ําตาลโตนด
ผง
2. การเพาะเห็ดนางฟา
3. บรรจุภัณฑสําหรับสบูตาลโตนด

แปรรูป
ไมใชอาหาร

ม.สงขลา
นครินทร

ดร.ประวิทย  โตวัฒนะ
prawit.t@psu.ac.th
โทร. 083-5196002

92.90 92.67

93 หมูที่ 3 บานคูหาใน
ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา

หมูบานเกษตร
อินทรียวิถี
พอเพียง (งบ
เหลือ 58)

300,000 เกษตร ม.สงขลา
นครินทร

รศ.ดร.สมยศ ทุงหวา
โทร.086-961-9452
somyot.t@psu.ac.th

1.ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร
2.การบริหารจัดการกลุม และการจัดทํา
บัญชี
3.กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ปลูกขาว
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การเตรียมเมล็ด
พันธุ และการเตรียมดิน
4.การปลูกขาว การจัดการวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืช การจัดการน้ํา และการเก็บเกี่ยว
5.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑที่เกี่ยว
กับขาวหลากหลายประเภทเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
6.การเล้ียงปลาเศรษฐกิจในแปลงนา
อินทรีย การทําบอน้ําสําหรับเล้ียงปลา

ป 59
1.หมูที่ 5 ต.ทาหิน อ.สิง
หนคร จ.สงขลา
2.หมูที่ 8 ต.ทาหิน อ.สิง
หนคร จ.สงขลา
3.หมูที่ 4 ต.กระดังงา อ.
สิงหนคร จ.สงขลา
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93 หมูที่ 3 บานคูหาใน
ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา

หมูบานเกษตร
อินทรียวิถี
พอเพียง (งบ
เหลือ 58)

300,000 เกษตร ม.สงขลา
นครินทร

รศ.ดร.สมยศ ทุงหวา
โทร.086-961-9452
somyot.t@psu.ac.th

94 กลุมเครื่องแกงตราครก
 เลขที่ 50 ม.5 ต.ปริก
 อ.สะเดา จ.สงขลา

หมูบานวิสาหกิจ
ชุมชนสวนหมอม
ผลิตเครื่องแกง
สําเร็จรูปตราครก

200,000 250,000 250,000 แปรรูป
อาหาร

มรภ.สงขลา ดร.สุวรรณี พรหมคีรี
swnn_p@yahoo.com
โทร.086-7494961

94.60 93.75

95 ต.ทุงลาน อ.คลองหอย
โขง จ.สงขลา

หมูบานโคเนื้อ 290,250 เกษตร มรภ.สงขลา ดร.มงคล เทพรัตน
โทร. 081-542-6752
mongkol.thepparat@sk
ru.ac.th

96 หมู 12 บานโคกเมือง
ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา

หมูบานแปรรูป
ปลาทองเที่ยว

300,000 แปรรูป
อาหาร

มทร.ศรีวิชัย
สงขลา

นายนพดล โพชกําเหนิด
โทร.086-689-0920,
 074-317-190
podkumnerd@yahoo.c
o.th

1.ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียของเกษตรกร
2.การบริหารจัดการกลุม และการจัดทํา
บัญชี
3.กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ปลูกขาว
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ  การเตรียมเมล็ด
พันธุ และการเตรียมดิน
4.การปลูกขาว การจัดการวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืช การจัดการน้ํา และการเก็บเกี่ยว
5.เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑที่เกี่ยว
กับขาวหลากหลายประเภทเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
6.การเล้ียงปลาเศรษฐกิจในแปลงนา
อินทรีย การทําบอน้ําสําหรับเล้ียงปลา

1.การบริหารจัดการกลุม และการจัดทํา
บัญชี
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาทองเที่ยว
3.การผลิตแกสชีวภาพ
4.การผลิตตูอบพลังงานแสงอาทิตย
5.การนําเศษเหลือ/ของเสีย จากการแปร
รูปไปใชประโยชนทางดานการเกษตร

1.การจัดการฟารมโคเนื้อ
2.การจัดการอาหารสําหรับการเล้ียงโค
(อาหารหยาบ/อาหารขน)
3.การสรางและจัดการแปลงหญาสําหรับโค
เนื้อ
4.การคัดเลือกโคเพื่อเปนพอแมพันธุ
5.การใชเศษวัสดุเหลือใชเปนอาหารโค

1.พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิต
 -ใชวัตถุดิบในทองถ่ินและพัฒนาพันธุ
วัตถุดิบ
 -ปรับรสชาติใหตรวความตองการของ
ผูบริโภค
 -ปรับปรุงผลิตภัณฑใหสะดวกตอผูบริโภค
2.พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายข้ึน

1.กระบวนการผลิตเครื่องแกงและ
ไกหยองใหถูกตองตาม GMP
และตามหลักขอปฏิบัติการผลิต
อาหารฮาลาล
2.การผลิตไกหยองรสแกงปกษใต
ตาม GMP และขอปฎิบัติการผลิต
อาหารฮาลาล
3.ตรวจหาสารปนเปอนและ
ปริมาณจุลินทรียในผลิตภัณฑ
4.การยืดอายุผลิตภัณฑ
เครื่องแกงและไกหยอง
5.การผลิตสูตรแกงสม แกงกะทิ

1.ผลิตเครื่องแกงและไกหยองใหได
มาตรฐานการผลิตภัณฑชุมชน
2.การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ
3.เรื่อง การตลาด “เทคนิค”การสงเสริม
การขายรูปแบบตางๆ และประเมินจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในการทําธุรกิจ
4.เทคโนโลยีการผลิตเครื่องค่ัวไกหยอง

96 หมู 12 บานโคกเมือง
ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา

หมูบานแปรรูป
ปลาทองเที่ยว

300,000 แปรรูป
อาหาร

มทร.ศรีวิชัย
สงขลา

นายนพดล โพชกําเหนิด
โทร.086-689-0920,
 074-317-190
podkumnerd@yahoo.c
o.th

1.การบริหารจัดการกลุม และการจัดทํา
บัญชี
2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาทองเที่ยว
3.การผลิตแกสชีวภาพ
4.การผลิตตูอบพลังงานแสงอาทิตย
5.การนําเศษเหลือ/ของเสีย จากการแปร
รูปไปใชประโยชนทางดานการเกษตร
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เทคโนโลยี ประเภทหมูบาน 59งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

97 หมู 9 บานปาพงศ ต.
ตะโหมด อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง

หมูบานพลังงาน
ทางเลือก

300,000 1.การผลิตแกสชีวภาพ
2.การผลิตเตาชีวมวล และเช้ือเพลิงถาน
อัดแทง

พลังงาน
ทดแทน

มทร.ศรีวิชัย
สงขลา

98 ม.3 ต.ปยามุมัง อ.ยะ
หริ่ง จ.ปตตานี

300,000 เกษตร วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

นายประมูล ทองขาว
โทร.081-3889892
pramoon14@hotmail.
com

99 หมู 4 ต.ตันหยงมัส อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส

หมูบานวิถีแบบ
พอเพียง

300,000 1.การปลูกพืชผักแบบอินทรีย
2.การจัดทําปุยอินทรีย

เกษตร ม.นราธิวาส
ราชนครินทร

หมูบานสงเสริม
การปลูกขาว
ปลอดภัยดวย
พันธุขาวอินทรีย
พื้นเมือง (งบ
เหลือ 58)

ดร.นุชลี ทิพยมณฑา
โทร.086-697-4524,
 074-317-190
sppsboon7@gmail.co
m

1.การถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต
ขาวอินทรีย
2.การถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลด
การใชสารเคมีและการทําหมักชีวภาพ
3.จัดเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เกษตรระหวางเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย
และหนวยงานสนับสนุน

ผศ.ทวี บุยภิรมย
โทร. 086-287-6905
taweebuonphirom@ho
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24,305,079     6  15    22    29    27

แมขายปท่ี 2 6 2,040,000

แมขายปท่ี 1 15 4,849,900

ตอเน่ืองปท่ี 3 22 5,120,000

ตอเน่ืองปท่ี 2 29 7,040,921

ใหม 18 5,254,258

ใหม (งบป 58) 9 2,700,000
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