ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน (เพิ่มเติม)
--------------------------------------------อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ความทราบแล้วนั้น
สาหรับ ประเด็น (๔) การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของหมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่
การใช้ตัดสินใจและวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใน ๓ พื้นที่ และ ประเด็น (๓) จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอัตราการเจ็บป่วยของโรคติดต่อไม่เรื้อรังของ
คนในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อการทางานที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในประเด็นย่อย (๓.๑) ขาดความรู้
และทักษะ ในการดูแลผู้ สู งอายุ และผู้ ป่ว ยติดเตียง อย่างเหมาะสมในทุกมิติ และ (๓.๒) ขาดความรู้
และทักษะ ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี และการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนของเกษตรกรในการผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย ในหมู่ ๔ บ้ านค้างปิ่น ใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ยังไม่มีข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อรับข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน (เพิ่มเติม) ในประเด็นดังนี้
๑. ประเด็ น (๔) การจั ด ท าข้ อ มู ล รายครัว เรือ นของหมู่ บ้ านยั งไม่ เพี ย งพอที่ จ ะน าไปสู่ ก ารใช้
ตัดสิ น ใจและวางแผนเพื่ อยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยง
ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ (๑) หมู่ที่ ๑ บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒) หมู่ที่ ๔
บ้างค้างปิ นใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และ (๓) หมู่ที่ ๕ บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้าแก่น
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๒. ประเด็น (๓) จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอัตราการเจ็บป่วยของโรคติดต่อไม่เรื้อรังของคน
ในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อการทางานที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในประเด็นย่อย (๓.๑) ขาดความรู้
และทักษะ ในการดูแลผู้สู งอายุ และผู้ป่ วยติดเตียง อย่างเหมาะสมในทุกมิติ กลุ่ มเป้าหมาย คือ กลุ่ ม
ผู้สูงอายุ จานวน ๑๕๑ คน กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จานวน ๒๒ คน และ (๓.๒) ขาดความรู้ และทักษะ
ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี และการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนของเกษตรกรในการผลิตแบบเกษตร
ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรผู้มีสารเคมีตกค้างในเลือด จานวน ๓๐ คน ในหมู่ที่ ๔ บ้านค้าง
ปิ่นใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

๑

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 ๑ ๗ กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๖ ๒ พ ร้ อ ม ส่ งไฟ ล์ ข้ อ เส น อ โค ร งก า ร ท าง E-mail :
uru.engagement@gmail.com
๒.๑ ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๔.๑ เป็นอาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์
๔.๒ ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการจากแหล่งทุนต่างๆ อันเนื่องมาจากละทิ้งโครงการ ในช่วงเวลา
ระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปี
๕. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
๕.๑ ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการตามกรอบการประกาศรับข้อเสนอโครงการ
๕.๒ เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกรอบประเด็นปัญหาแต่ละด้าน ขอบเขต
เนื้อหาพร้อมแผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดมีความชัดเจน วัดผลการเปลี่ยนแปลง
ได้จริง
๕.๓ มีการกาหนดวิธีการประเมินผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน
๕.๔ ในประเด็น (๔) การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของหมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่การใช้
ตัดสิ น ใจและวางแผนเพื่ อยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยง
ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ (๑) หมู่ที่ ๑ บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิ ตถ์ (๒) หมู่ที่ ๔
บ้างค้างปิ นใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และ (๓) หมู่ที่ ๕ บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้าแก่น
อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Area-Project Management (A-PM) เป็ น ผู้ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
โครงการฯ
๕.๕ ประเด็น (๓) จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอัตราการเจ็บป่วยของโรคติดต่อไม่เรื้อรังของคน
ในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อการทางานที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน
ประเด็น ย่ อย (๓.๑) ขาดความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้ สู งอายุ และผู้ ป่ ว ยติดเตียง
อย่างเหมาะสมในทุกมิติ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ จานวน ๑๕๑ คน กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
จานวน ๒๒ คน และ
ประเด็น ย่อย (๓.๒) ขาดความรู้ และทักษะ ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี
และการใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ ท ดแทนของเกษตรกรในการผลิ ต แบบเกษตรปลอดภั ย กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
กลุ่มเกษตรกรผู้มีสารเคมีตกค้างในเลือด จานวน ๓๐ คน ในหมู่ที่ ๔ บ้านค้างปิ่นใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวัง
ชิ้น จังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม Project
Management (A-PM) จั ง หวั ด แพร่ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
โครงการฯ

๒

๖. ปฏิทินการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๒ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระบวนการ
ประกาศเปิดรับทุน
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ประกาศผลการพิจารณา
ปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินงานตามโครงการ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินและจัดส่งหลักฐานการเงิน
ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด

๗. เกณฑ์การคิดงบประมาณของโครงการ
หมวดรายจ่าย
๑. หมวดค่าตอบแทน
๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง
ค่าตอบแทนสาหรับผูท้ รงคุณวุฒิให้
ความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาแขนง
ต่าง ๆ

อัตราเบิกจ่าย
(หน่วย:บาท)

หลักการพิจารณา

รายบุคคล
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

๑. พิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ตามความเหมาะสม
๒. นับตามชั่วโมงบรรยาย (ในกรณีมีร่วม
อภิปรายให้นับรวมชั่วโมงทั้งสิ้นที่จบ
กระบวนการ)
๑. พิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
งานทีท่ า และระยะเวลาในการทางาน
๒. ต้องทางานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง

๑.๒ ค่าตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง
๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อวัน
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายแก่บุคคลที่มาช่วยงาน
ชั่วคราว
๒. หมวดค่าใช้สอย
๒.๑ เบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าตอบแทน
๒๔๐ บาทต่อวัน
(รวมค่าอาหาร) ในกรณีปฏิบตั ิงานนอก
พื้นที่ความรับผิดชอบ
๒.๒ ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายใน ตามจริงไม่เกิน
การเช่าห้องพักในโรงแรมหรือสถานที่อื่น ๑,๒๐๐ บาทต่อห้อง
ใดเพื่อพักแรมในการปฏิบัติงานต่างพื้นที่
หรือต่างจังหวัด
**ใส่รายระเอียดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น
ค่าที่พักในการประชุม... (๑,๒๐๐ บาท
x ๒ คืน x ๕ คน)

๒.๓ ค่าเช่าสถานที่หมายถึง ค่าเช่า
ห้องประชุมหรือสถานที่สาหรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา
๒.๔ ค่าอาหาร

ปฏิบัติงานในพื้นทีไ่ ม่สามารถเบิกได้

เบิกได้ตามที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกินอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด คือ ไม่เกิน ๑,๒๐๐
บาทต่อวัน หากกรณีที่ไปพักบ้านญาติ บ้าน
เพื่อนหรือพักตามวัดจะเบิกค่าทีพ่ ักไม่ได้
แต่อาจจะเบิกค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เพิ่มได้ตาม
เหตุผลและความจาเป็นทั้งนีโ้ ดยหารือกับ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆไป มหาวิทยาลัย
ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
หรือตามสิทธิ์
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน กรณีที่ใช้ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยไม่
สามารถเบิกจ่ายได้
๘๐ บาทต่อมื้อต่อคน

๓

กรณี เบิ ก จ่ า ยเบี้ ย เลี้ ย งไม่ ส ามารถเบิ ก
ค่าอาหารได้

หมวดรายจ่าย

อัตราเบิกจ่าย
(หน่วย:บาท)
๒๕ บาทต่อมื้อต่อคน

๒.๕ ค่าอาหารว่าง

๒.๖ ค่าเอกสารการประชุม /ค่าถ่าย
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)
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

จ่ายตามจริง
(ใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

จ่ายตามจริง
(ใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

หลักการพิจารณา
กรณี เบิ ก จ่ า ยเบี้ ย เลี้ ย งไม่ ส ามารถเบิ ก
ค่าอาหารได้
โดยเก็บหลักฐานประกอบตามจริง ในกรณี
เดินทางโดยรถยนต์สว่ นตัวให้เบิกจ่าย
เฉพาะค่าน้ามันที่จ่ายจริงตามใบเสร็จแต่ไม่
เกินอัตราค่าน้ามันรวมค่าสึกหรอที่
มหาวิทยาลัยกาหนดคือ อัตรากิโลเมตรละ
๔ บาท ตามระยะทางของเส้นทางหลวง
สายหลัก
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและเหมาะสม

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัดและเหมาะสม

** ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ พิจารณาข้อเสนอ ที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วนและ
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๔

