
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบญัชีครัวเรือน 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                
เปิดรับข้อเสนอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม
นโยบายของรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนและโครงการเพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ทางด้านการใช้จ่ายเงินอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประ
ชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือนและสามารถน าไปใช้จริง
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
๒.  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
๓.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการฯ เป็นในทิศทางเดียวกัน งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 
๑.  กลุ่มเป้าหมาย  ใน ๑ โครงการสามารถมีกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ๑ กลุ่ม โดยมีลักษณะดังนี้ 
    ๑.๑  ต้องเป็นหมู่บ้านราชมงคล 
 ๑.๒  ต้องเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ใหก้ารสนับสนุน (โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง)  หรือ 
 ๑.๓  ต้องเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ร้องขอ 



 
๒. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  แต่ละโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
 ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
 ผู้ให้บริการ คณะกรรมการตามความเหมาะสม 
   - อาจารย์ – เจ้าหน้าที่ 
   - นักศึกษา 
 
๓. คุณสมบัติผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๓.๑ หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 ๓.๒ หัวหน้าโครงการต้องไม่เป็นผู้ละท้ิงโครงการ 
 ๓.๓ คุณสมบัติของทีมงาน (ผู้ร่วมโครงการ) 
  - มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
  - มีจิตอาสา เสียสละทุ่มเท มีมนุษย์สัมพันธ์ (ประสานงาน ท างานร่วมกันเป็นทีม) 
  - มีความหลากหลายสาขา 
  - มีภาวะความเป็นผู้น า 
 
๔. งบประมาณด าเนินโครงการบัญชีครัวเรือน โครงการละไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ บาท  (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ให้ ระบุ รายละเ อียดการค านวณรายการค่า ใช้จ่ ายที่ ต้องการให้ชั ด เจน ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ซึ่งโครงการบริการวิชาการไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้ กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต  
 
๕. ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  มีดังนี้ 

๑. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 
๒. หัวหน้าโครงการส่งข้อเสนอโครงการ (ง.๘)   เพ่ือขอรับทุนจ านวน ๓ ชุด  

มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคารที่  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข้อเสนอโครงการ 
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
๗. เสนอขออนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 



 
 
๖. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. การรับข้อเสนอโครงการ 
 - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (ง.๘) 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
๓. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๔. แจ้งการโอนจัดสรรทุน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๕. ด าเนินโครงการ 
 ๕.๑  จัดกิจกรรม 
 ๕.๒  ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๕.๓  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม 

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖. การรายงานผลต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๖.๑  รายงานความก้าวหน้ารายเดือน   
  - ตามแบบฟอร์ม สงป.๓๐๑  จ านวน ๑ ชุด 
 ๖.๒  รายงานผลการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการด าเนินโครงการฯ จ านวน ๒ เล่ม 
  - แผ่นบันทึกข้อมูลผลการด าเนินโครงการ จ านวน ๒ แผ่น 
  - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  จ านวน ๑ เล่ม 

 
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
ภายในเดือน  กันยายน ๒๕๖๐ 

๗. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
            ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณได้ที่เว็บไซด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ : ๐๔๔ – ๒๓๓๐๐๐ ต่อ ๒๕๕๐ หรือ ๐๔๔ – ๒๓๓๐๖๓  
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ – ๖๑๐๗๘๐๗  โทรสาร : ๐๔๔ – ๒๓๓๐๖๔  
อีเมล์ : rdrmuti2@gmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางอรุณี  มณที 

 


