ข้ อเสนอแนวคิดโครงการ
“การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2” ประจาปี พ.ศ.2558
สวทช. ภาคเหนื อ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1.ชื่ อโครงการ ................ (ต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีลดการเผาที่ใช้)
2.หัวหน้ าคณะผู้ดาเนินโครงการ ประกอบด้ วย
2.1 หัวหน้าโครงการ / รองหัวหน้า
- ชื่อ /สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/อีเมลล์
- ความรับผิดชอบต่องานที่เสนอ
2.2 คณะทางาน
- ชื่อ /สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/อีเมลล์
- ความรับผิดชอบต่องานที่เสนอ
2.3 ที่ปรึ กษาโครงการ (อาจารย์เจ้าของโครงการวิจยั ฯ /
- ชื่อ /สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์/อีเมลล์
- ความรับผิดชอบต่องานที่เสนอ
3. พืน้ ทีด่ าเนินการ (หมูบ่ า้ น / ตาบล / อาเภอ / จังหวัด) แนบภาพถ่าย และเอกสารให้ชดั เจน เช่น ศูนย์ประจา
ตาบล/หมู่บา้ น หรื อจุดศูนย์กลางของชุมชน
4. ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปของชุ มชน
(ข้อมูลชุมชน, สภาพพื้นที่, ปั ญหาที่เกิด, การแก้ไขปั ญหาเดิม, ทุนเดิมของชุมชนและปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ)
.........................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์ โครงการ
(แสดงออกว่า ต้องการแก้ไขปั ญหาอะไร ด้วยวิธีการอะไร และได้ผลลัพท์อย่างไร)
.........................................................................................................................................................................
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6. ตัวชี้วดั / ผลลัพท์ ของโครงการ (แสดงถึงผลลัพท์ที่จะได้จากโครงการ)
- ผลลัพท์ทางเศรษฐกิจ / ทางสังคม / ทางสิ่ งแวดล้อม ก่อนและหลังมีโครงการฯ
- ผลิตภัณฑ์/ ผลงาน/องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
- แนวทางการขยายผล เผยแพร่ และ ทาซ้ าได้
- ผลลัพท์ในการพัฒนาบุคลากรในระดับชุมชน เช่น วิทยากรชุมชน
7. การเชื่ อมโยงกับภาคส่ วน / โครงการ อื่น ๆ (ถ้ ามี)
ชื่อโครงการที่ดาเนิ นการอยู่ กับภาคส่ วน อื่นๆ (เช่น ชุมชน หน่วยงาน องค์กร บริ ษทั ) ชื่อหน่วยงานที่
สนับสนุน / งบประมาณที่สนับสนุน
...............................................................................................................................................................
แนวทางการเชื่อมโยง บูรณาการโครงการที่ได้รรับการสนับสนุนภาคส่ วนอื่น
...............................................................................................................................................................
8. ระยะเวลาโครงการ
จานวน......................................เดือน เริ่ มตั้งแต่..........................................ถึง.....................................
แผนการดาเนินงาน
แผนกิจกรรม
1

ระยะเวลา 10 เดือน (ก.ย. 58 – มิ.ย. 59)
2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ : ควรมีแผนกิจกรรมการฝึ กอบรมเพื่อขยายผลทั้งในชุมชน และ นอกชุมชน
9. รายละเอียดงบประมาณ (10,000 บาท)
- ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง-ค่าตอบแทน อาจารย์เจ้าของเทคโนโลยี สวทช.ภาคเหนื อ ยินดีรับผิดชอบ ไม่ให้
รวมในค่าใช้จ่ายโครงการ
- งบประมาณในการดาเนิ นงาน ไม่สนับสนุน ให้นางบประมาณ ในการนาไปรับซื้ อ วัสดุ หรื อ ซื้ อครุ ภณั ฑ์
รายการค่ าใช้ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุ งและการตกแต่งสถานที่ดาเนินกิจกรรม

-

2. ค่าวัสดุ เครื่ องเขียน และอุปกรณ์ในการจัดอบรม
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3. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็ นในการฝึ กอบรม

-

4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ โครงการ

-

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ทั้งนี้ “ข้ าพเจ้ าและคณะยินยอมปฏิ บัติตามกติกาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการประกวดครั้ งนีแ้ ละขอ
ยอมรั บคาตัดสิ นของคณะกรรมการ ฯ ถือว่ าเป็ นที่สิ้นสุด”
ลงชื่อ...................................................................
(ห้วหน้าโครงการ)
ลงชื่อ...................................................................
(รองหัวหน้า)
ลงชื่อ...................................................................
(สมาชิก)
ลงชื่อ...................................................................
(สมาชิก)
ลงชื่อ...................................................................
(ที่ปรึ กษาโครงการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สวทช. ภาคเหนือ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 5322 6264 โทรสาร 0 5322 6265
และสามารถดูรายละเอียดและ Download ข้อมูลจาก www.nnr.nstda.or.th
หรื อ (นายเรื องฤทธิ์ ริ ณพัฒน์) โทรศัพท์มือถือ 084-150 5124
หรื อ อีเมลล์ rearngrit@nstda.or.th / rde@nstda.or.th
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