ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
--------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่
และน่าน ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่หมู่บ้าน
เป้าหมาย ๓ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. หมู่ที่ ๔ บ้างค้างปินใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๓. หมู่ที่ ๕ บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรายครัวเรือนในการใช้ตัดสินใจและวางแผนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒. เพื่อหารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน ตามแนวทางประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓. ประชาชนในพื้นที่พ้นเกณฑ์ความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนเป้าหมาย
และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนได้อ ย่ างยั่ งยื น แนวทางตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและสามารถน าไปถ่ายทอดให้ แ ก่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้
๑.๔. มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นที่มีจิตสาธารณะ
มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการทางานแบบพันธกิจสัมพันธ์
๑.๕. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน และกาหนดแนวทางวิธีการให้
การสนับสนุนหรือขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมถึงดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบ
๒. การเสนอโครงการขอรับทุน และระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
๒.๑ การเสนอโครงการข้อรับทุน
จัดส่งข้อเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์ม เอกสารแนบประกาศ ๑) ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร
และหน่ วยจั ดการงานวิจั ย และพั นธกิ จสั มพั นธ์ ของหน่ วยงาน จานวน ๑ ชุ ด ถึงสถาบั นวิจัยและพั ฒ นา
ภ า ย ใน วั น ที่ ๘ กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๖ ๒ พ ร้ อ ม ส่ ง ไฟ ล์ ข้ อ เส น อ โค ร งก า ร ท า ง E-mail :
uru.engagement@gmail.com
๒.๑ ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑

๓. กรอบประเด็นปัญหาเพื่อการออกแบบโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
๓.๑ หมู่บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (8๙ ครัวเรือน)
สถานการณ์ปัญหา
(๑) ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีภาวะ
หนี้สินที่เกิดจาก
ภาคการเกษตร

(๒) การขาดรายได้
จากอาชีพเสริมใน
หมู่บ้าน

(๓) ภาวะการ
เจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุ เกษตรกร
และวัยแรงงานที่
ส่งผลกระทบถึง
รายได้ที่ลดลงของ
ครัวเรือน

รายละเอียด
๑.๑ ขาดการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต
และขาดการใช้ปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสม
เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการดิน
การจัดการปุ๋ย การกาจัดแมลงศัตรูพืช ฯลฯ
จึงทาให้มีรายจ่ายของต้นทุนทางปัจจัยการ
ผลิตสูง
๑.๒ ครัวเรือนในหมู่บ้านขาดการใช้ความรู้
ในการเพิ่มมูลค่าขยะและของเสียในชุมชน
เช่น เนื้อฟักทองที่เหลือทิ้งจากการผลิต
เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า การคัดแยกขยะของ
ครัวเรือนแต่ขาดการเพิ่มมูลค่าหรือใช้
ประโยชน์ในการลดต้นทุน
๑.๓ รายได้และความเชื่อมั่นในมะขาม
หวานที่เป็นพืชเศรษฐกิจลดลง เนื่องจาก
ขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการ
ควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น การเกิดเชื้อรา
๑.๔ ครัวเรือนในหมู่บ้านขาดการจัดทา
บัญชีครัวเรือนที่จะทาให้ทราบถึงรายรับ
รายจ่ายของครัวเรือนและสามารถวาง
แผนการใช้จา่ ยเงินได้
๒.๑ ขาดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มอาชีพที่ใช้
ทรัพยากรพื้นถิ่น เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเลี้ยง
ไก่ ฯลฯ
๒.๒ ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชีพเพื่อการลดรายจ่ายสร้างรายได้

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม
หวาน

จานวน(คน)
65
30

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง

30

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม

30

ครัวเรือนในหมู่บ้าน

๘๙

กลุ่มทอผ้า
กลุ่มเลี้ยงไก่

20
16

กลุ่มผู้สนใจ (กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เกษตรกร)
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

76
7

๓.๑ ขาดความรู้ และทักษะ ในการพัฒนา
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ และผู้ปว่ ยติดเตียง อย่าง
เหมาะสมในทุกมิติ
๓.๒ ขาดความรู้ และทักษะ ในการป้องกัน กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
และรักษาโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังของคนวัย
เรื้อรัง
แรงงาน
๓.๓ ขาดระบบการบริหารจัดการแบบมี
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมแบบครบ
วงจรให้กับผู้สูงอายุ

๒

51
76

สถานการณ์ปัญหา

(๔) ขาดการจัดทา
ระบบสารสนเทศ
รายครัวเรือนที่มี
ข้อมูลเพียงพอต่อ
การนาสู่การ
ตัดสินใจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ

รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย
๓.๔ ขาดความรู้ และทักษะ ในการป้องกัน กลุ่มเกษตรกร
ตนเองจากการใช้สารเคมี และการใช้ชีว
ภัณฑ์ทดแทนของเกษตรกรในการผลิตแบบ
เกษตรปลอดภัย
๔.๑ การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของ
ครัวเรือนในหมู่บ้าน
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่การใช้

จานวน(คน)
65

๘๙

ตัดสินใจและวางแผนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๒ หมู่บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สถานการณ์ปัญหา
(๑) ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีภาวะ
หนี้สินที่เกิดจาก
ภาคการเกษตร

รายละเอียด
๑.๑ ขาดการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนการผลิต
และขาดการใช้ปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสม
เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการดิน
การจัดการปุ๋ย การกาจัดแมลงศัตรูพืช ฯลฯ
๑.๒ การขาดทักษะการใช้ปัจจัยการผลิตที่
เหมาะสม ส่งผลให้น้ายางพาราไม่ได้
คุณภาพและมาตรฐาน ทาให้ขายผลผลิตใน
ราคาที่ต่าการเกณฑ์ที่ตลาดรับซือ้
๑.๓ ครัวเรือนในหมูบ่ ้านขาดการจัดทา
บัญชีครัวเรือนที่จะทาให้ทราบถึงรายรับ
รายจ่ายของครัวเรือนและสามารถวาง
แผนการใช้จา่ ยเงินได้
(๒) ขาดความรูแ้ ละ ๒.๑ ขาดกระบวนการร่วมกลุ่มที่มีรูปแบบ
ทักษะในการ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้
ประกอบอาชีพเสริม การดาเนินงานของกลุ่มไม่ต่อเนือ่ ง
๒.๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในหมู่บ้าน
ขาดทักษะการแก้ไขปัญหามลภาวะจาก
กลิ่นของเสียจากฟาร์มทาให้ต้องหยุดเลี้ยง
หรือเลี้ยงให้น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รายได้

๓

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปลูกยางพารา/
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จานวน(คน)
90
70

กลุ่มผู้ปลูกยางพารา

90

ครัวเรือนในหมู่บ้าน

๑๔๓

กลุ่มแม่บ้าน

50

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

7

สถานการณ์ปัญหา

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์

จานวน(คน)
30

๒.๔ ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชีพเพื่อการลดรายจ่ายสร้างรายได้
๓.๑ ขาดความรู้ และทักษะ ของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และผูป้ ่วยติดเตียง อย่าง
เหมาะสมในทุกมิติ
๓.๒ ขาดระบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมแบบครบ
วงจรให้กับผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สนใจ (กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร)
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

40
3

กลุ่มผู้สูงอายุ

40

๔.๑ การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของ
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่การใช้

ครัวเรือนในหมู่บ้าน

๑๔๓

๒.๓ การขาดทักษะการสร้างมูลค่า
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดสนใจ
ทางการตลาดของกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วง
หิมมะพานต์ทาให้ความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดน้อยลง ส่งผลต่อ
รายได้ของสมาชิกในกลุ่มลดลง

(๓) ภาวะการ
เจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุ เกษตรกร
และวัยแรงงานที่
ส่งผลกระทบถึง
รายได้ที่ลดลงของ
ครัวเรือน
(๔) ขาดการจัดทา
ระบบสารสนเทศ
รายครัวเรือนที่มี
ข้อมูลเพียงพอต่อ
การนาสู่การ
ตัดสินใจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ

ตัดสินใจและวางแผนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓.๓ หมู่บ้านค้างปิ่นใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ประเด็น
(๑) ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีภาวะ
หนี้สินที่เกิดจาก
ภาคการเกษตร

รายละเอียด
๑.๑ ขาดความรู้ และทักษะ ความเข้าใจการ
จัดการเพื่อการลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร เช่น ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
การจัดการดิน การจัดการปุ๋ย การกาจัด
แมลงศัตรูพืช ฯลฯ จึงทาให้มีรายจ่ายของ
ต้นทุนทางการผลิตสูง
๑.๒ ภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรม
(ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง) ทีต่ กต่า ส่งผล
ให้เกิดรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายอันเกิด
จากปัจจัยการผลิต ปุ๋ย สารกาจัดแมลง และ
สารบารุงพืช ทีส่ ูงขึ้น ทาให้เกิดหนี้สิน

๔

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่
ข้าวโพด มันสัมปะหลัง

จานวน(คน)
90
4๑

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง

90
40
1

ประเด็น

รายละเอียด
๑.๓ ครัวเรือนในหมู่บ้านขาดการจัดทา บัญชี
ครัวเรือนที่จะทาให้ทราบถึงรายรับรายจ่าย
ของครัวเรือนและสามารถวางแผนการใช้
จ่ายเงินได้
(๒) ขาดความรู้และ ๒.๑ ขาดกระบวนการร่วมกลุ่มที่มีรูปแบบ
ทักษะในการ
การรบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการ
ประกอบอาชีพเสริม เสริมพลังจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องส่งผล
ให้การดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างไม่
ต่อเนื่อง
๒.๒ ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชีพเพื่อการลดรายจ่ายสร้างรายได้

กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนในหมู่บ้าน

กลุ่มทอผ้าเย็บผ้า

กลุ่มผู้สนใจ (กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เกษตรกร)
๒.๓ ขาดความรู้และทักษะในการสร้างและ ผู้ใหญ่บ้านและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการ คณะกรรมการหมู่บ้าน
สร้างรายได้กับคนในชุมชน

(๓) จานวนผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และอัตรา
การเจ็บป่วยของ
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง
ของคนในครัวเรือน
ที่ส่งผลกระทบต่อ
การทางานที่สร้าง
รายได้ให้ครัวเรือน
(๔) ขาดการจัดทา
ระบบสารสนเทศ
รายครัวเรือนที่มี
ข้อมูลเพียงพอต่อ
การนาสู่การ
ตัดสินใจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ

๓.๑ ขาดความรู้ และทักษะ ในการดูแล
ผู้สูงอายุ และผูป้ ่วยติดเตียง อย่างเหมาะสม
ในทุกมิติ

จานวน(คน)
๑๖๗

40

10

กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

151
22

๓.๒ ขาดความรู้ และทักษะ ในการป้องกัน กลุ่มเกษตรกรผู้มีสารเคมี
ตนเองจากการใช้สารเคมี และการใช้ชีวภัณฑ์ ตกค้างในเลือด
ทดแทนของเกษตรกรในการผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย

30

๔.๑ การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของ
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่การใช้

๑๖๗

ครัวเรือนในหมู่บ้าน

ตัดสินใจและวางแผนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๔.๑ เป็นอาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์
๔.๒ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการจากแหล่งทุนต่างๆ อันเนื่องมาจากละทิ้งโครงการ

๕

๕. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
๕.๑ ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการตามกรอบการประกาศรับข้อเสนอโครงการ
๕.๒ เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกรอบประเด็นปัญหาแต่ละด้าน ขอบเขต
เนื้อหาพร้อมแผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดมีความชัดเจน วัดผลการเปลี่ยนแปลงได้จริง
๕.๓ มีการกาหนดวิธีการประเมินผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน
๖. ปฏิทินการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓๑ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระบวนการ
ประกาศเปิดรับทุน
ชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการสาหรับผู้ที่สนใจ
ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น ๓ อาคารเรือนต้นสัก
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ประกาศผลการพิจารณา
ดาเนินงานตามโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินและจัดส่งหลักฐานการเงิน
ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด

๖

๗. เกณฑ์การคิดงบประมาณของโครงการ
หมวดรายจ่าย
๑. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง
ค่าตอบแทนสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิให้
ความรู้ความสามารถในศิลปวิทยา
แขนงต่าง ๆ
๑.๒ ค่าตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายแก่บุคคลที่มา
ช่วยงานชัว่ คราว

อัตราเบิกจ่าย
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา

รายบุคคล
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

๑. พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม
๒. นับตามชั่วโมงบรรยาย (ในกรณีมี
ร่วมอภิปรายให้นับรวมชั่วโมงทั้งสิ้นที่
จบกระบวนการ)
๑. พิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานที่ทา และระยะเวลาในการ
ทางาน
๒. ต้องทางานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง

๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อวัน

๒. หมวดค่าใช้สอย
2.1 เบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าตอบแทน
๒๔๐ บาทต่อวัน
(รวมค่าอาหาร) ในกรณีปฏิบตั ิงาน
นอกพื้นที่ความรับผิดชอบ
2.2 ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จา่ ยใน ตามจริงไม่เกิน
การเช่าห้องพักในโรงแรมหรือสถานที่ ๑,๒๐๐ บาทต่อห้อง
อื่นใดเพื่อพักแรมในการปฏิบัติงาน
ต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด
**ใส่รายระเอียดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น
ค่าที่พักในการประชุม... (๑,๒๐๐ บาท
x ๒ คืน x ๕ คน)

๒.๓ ค่าเช่าสถานที่หมายถึง ค่าเช่า
ห้องประชุมหรือสถานที่สาหรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา
๒.๔ ค่าอาหาร
๒.๕ ค่าอาหารว่าง

ปฏิบัติงานในพื้นทีไ่ ม่สามารถเบิกได้

เบิกได้ตามที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกินอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คือ ไม่เกิน
๑,๒๐๐ บาทต่อวัน หากกรณีที่ไปพัก
บ้านญาติ บ้านเพื่อนหรือพักตามวัดจะ
เบิกค่าที่พักไม่ได้ แต่อาจจะเบิก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มได้ตามเหตุผลและ
ความจาเป็นทั้งนี้โดยหารือกับ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆไป
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่ายหรือตามสิทธิ์
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน กรณีที่ใช้ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยไม่
สามารถเบิกจ่ายได้
๘๐ บาทต่อมื้อต่อคน
๒๕ บาทต่อมื้อต่อคน

๒.๖ ค่าเอกสารการประชุม /ค่า ถ่ าย
ตามจริง
เอกสาร/ค่าติดต่อสื่อสาร
๒.๗ ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ
อัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
**ใส่รายละเอียดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น
ค่าเช่าเหมารถตู้ วันละ
ค่าเดินทางในการประชุม... (ค่าเช่าเหมารถ ๔,๐๐๐ บาท (รวมค่า
พร้อมน้ามันเชื้อเพลง ๔,๐๐๐ บาท x ๒
น้ามัน)
ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน x ๒ คัน)

๗

กรณี เบิ กจ่ ายเบี้ ย เลี้ ย งไม่ ส ามารถเบิ ก
ค่าอาหารได้
กรณี เบิ กจ่ ายเบี้ ย เลี้ ย งไม่ ส ามารถเบิ ก
ค่าอาหารได้
โดยเก็บหลักฐานประกอบตามจริง ใน
กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้
เบิกจ่ายเฉพาะค่าน้ามันที่จา่ ยจริงตาม
ใบเสร็จแต่ไม่เกินอัตราค่าน้ามันรวมค่า
สึกหรอที่มหาวิทยาลัยกาหนดคือ อัตรา
กิโลเมตรละ ๔ บาท ตามระยะทาง

หมวดรายจ่าย
๓. หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์ หมายถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับใช้งานในโครงการ
- ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งาน หมายถึ ง ค่ า วั ส ดุ
เครื่องเขียนสาหรับใช้ในการดาเนินงาน
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง ค่าวัสดุที่มี
การเปลี่ยนสภาพ หรือหมดสภาพในเวลา
อันสั้นที่ใช้แล้วหมดไป (โดยใช้ควบคู่กับ
อุปกรณ์หลัก)
๔. หมวดค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ หมายถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นกับงานในโครงการ
โดยตรงแต่ มี ส่ ว นเสริ ม ให้ ง านวิ จั ย มี
คุณภาพดีขึ้น หรือสร้างกาลังคนหรือกลุ่ม
ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยทาให้กิจกรรมวิจัยและการ
ใช้ผลงานวิจัยมี ความยั่งยืน มากขึ้น เช่ น
เป็ น การไปเสนอผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
โครงการหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
ดู ง าน เฉพาะเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ กั บ
งานวิจัยในโครงการโดยตรง

อัตราเบิกจ่าย
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา

จ่ายตามจริง
(ใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

ของเส้นทางหลวงสายหลัก
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

จ่ายตามจริง
(ใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและ
เหมาะสม

.
** ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัย ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไม่รับ พิ จารณาข้อเสนอ ที่มีรายละเอียดข้างต้น ไม่
ครบถ้วนและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ้นิ สุด**
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๘

