
 ตค.  พย.  ธค.  มค.  กพ.  มีค.  เมย.  พค.  มิย.  กค.  สค.  กย.

      37,786,600

      32,035,700
      22,170,700

1 1202101 โครงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษฯเพื่อเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ งานการเจาหนาที่  งบบุคลากร            814,760

2 1203101 โครงการจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ (1อัตรา) งานการเจาหนาที่  งบบุคลากร            440,640
3 1201101 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรการเกษตร(สาขาพืชไร) หัวหนาภาควิชาพืชไร งบดําเนินงาน            509,060
4 1202106 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรการเกษตร(สาขาพืชสวน) หัวหนาภาควิชาพืชสวน งบดําเนินงาน            514,150
5 1203103 โครงการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการเกษตร (สาขาสัตวศาสตร) หัวหนาภาคสัตวศาสตร งบดําเนินงาน         1,774,830
6 1204101 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรการเกษตร(สาขาประมง) หัวหนาภาคประมง งบดําเนินงาน            240,230
7 1205102 โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรการเกษตร(สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) หัวหนาภาคอุตสาหกรรมฯ งบดําเนินงาน            350,860
8 1207106 โครงการสนับสนุนผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการเกษตร(สํานักงานไรฝกทดลอง) หัวหนาสํานักงานไรฝกฯ งบดําเนินงาน            449,250

9 1206101 โครงการสนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตรศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ  งบดําเนินงาน              50 ,000
10 1210001 โครงการสนับสนุนผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการเกษตร(สํานักงานคณบดี) หัวหนาสํานักงานคณบดี  งบดําเนินงาน         1,782,720
11 1200003 โครงการสหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร งานสหกิจศึกษา  งบดําเนินงาน              50 ,000
12 1210002 โครงการผลิตหนังสือตําราเรียนทางเกษตร รองคณบดีฝายประกันฯ งบดําเนินงาน            100,000
13 1210003 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร รองคณบดีฝายพัฒนาฯ งบดําเนินงาน            400,000
14 1210501 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา งบดําเนินงาน              50 ,000

15 1207112 โครงการสิ่งกอสรางอาคารสัมมนาทางวิชาการและที่พักนักศึกษาฝกงาน หัวหนาสํานักงานไรฝกฯ  งบลงทุน       10,000,000
16 1202108 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเกษตรศาสตร(สาขาพืชสวน) หัวหนาภาควิชาพืชสวน  งบลงทุน            168,000
17 1204105 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเกษตรศาสตร(สาขาประมง) หัวหนาภาคประมง  งบลงทุน            712,000
18 1205105 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเกษตรศาสตร(สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรมฯ  งบลงทุน         2,120,000

แผนปฎิบัติการโครงการประจําปงบประมาณรายจาย  พ.ศ.2551
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจาย  (บาท)
 ระยะเวลาดําเนินการ

ลําดับ
ที่

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ หมวดรายจาย

 งบประมาณ
ทั้งสิ้น

 ป พ.ศ.2550  ป พ.ศ. 2551

 รวม(1)+(2)งบประมาณแผนดินและรายได+(3)วิจัย+(4) บริการ+(5) ทํานุ+(6)วิจัยรายไดม.อบ+(7)งบระทรวงวิทย

 รวม(1)งบประมาณแผนดิน)+(2)งบประมาณเงินรายได
 1) งบประมาณแผนดิน + เงินโอนคาจางเหมาทําความสะอาด (ไมรวมคาจางเงินเดือนประจํา)



19 1210401 โครงการจางเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลองเกษตร * งานการเจาหนาที่  งบดําเนินงาน            597,500
20 1210505 โครงการบริหารจัดการสวนกลาง(สํานักงานคณบดี) คณบดี/รองฝายพัฒนาฯ  งบดําเนินงาน            400,000
21 1210506 โครงการจางเหมาทําความสะอาดกลุมอาคารเกษตรฯ หัวหนาสํานักงานคณบดี  งบดําเนินงาน            646,700

        9,865,000
1 1210004 โครงการสนับสนุนงานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน         1,589,540
2 1210005 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร รองคณบดีฝายพัฒนาฯ งบอุดหนุน            150,000
3 1210012 โครงการสนับสนุนงานวิจัยเสนอผลงานและเผยแพร รองคณบดีฝายวิจัย งบอุดหนุน            250,000

1210012  1)โครงการศึกษาการสักดคุณสมบัติเชิงเคมีฟสิกสและการนําไปใชประโยชนของใยอาหาร
จากกากมะพราว

 ดร.จิตรา สิงหทอง งบอุดหนุน             (20,000)

1210012  2 ) โครงการคางไมเถาแบบปรับเปลี่ยนรูปได รศ.ดร.กิตติ วงสพิเชษฐ งบอุดหนุน             (20,000)
1210012  3 ) โครงการวิจัยผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria mirfica) ตอการเปลี่ยนเพศ

ปลานิล
น.สพ.นนทกรณ อุรโสภณ งบอุดหนุน             (20,000)

4 1210006 โครงการเงินทุนอุดหนุนกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน         3,540,000
5 1210007 โครงการชําระหนี้เงินยืมทดรองจายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา  งบลงทุน            200,000
6 1210008 โครงการเงินอุดหนุนกองทุนประกันความเสี่ยง คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน              10 ,000
7 1210009 โครงการเงินทุนสํารองกองทุนสงเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน            671,460
8 1210016 โครงการประชาสัมพันธ/รักษเกษตร ม.อุบล หัวหนาสํานักงานคณบดี งบอุดหนุน            300,000
9 1210013 โครงการประกันคุณภาพและประเมินผล รองคณบดีฝายประกันฯ งบอุดหนุน              60 ,000

10 1210503 โครงการปรับปรุงซอมแซมสินทรัพยถาวร รองคณบดีฝายพัฒนาฯ  งบดําเนินงาน            544,000
11 1210101 โครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันศึกษารัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ
คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน            100,000

12 1210010 โครงการประกอบธุรกิจเกษตร หัวหนาสํานักงานไรฝก งบอุดหนุน              50 ,000
13 1210502 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา งบอุดหนุน            600,000

14 1210015 โครงการสนับสนุนงานวันเกษตรอีสานใต คณบดี/หัวหนาไรฝกฯ งบอุดหนุน            200,000
15 1210014 โครงการจางบุคลากรโดยใชเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร งานการเจาหนาที่ งบอุดหนุน         1,300,000
16 1210504 โครงการเงินสํารองจายทั่วไปเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร คณบดี/รองคณบดีฝายพัฒนา งบอุดหนุน            300,000

    2,993,800.00
1 1202104 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกลวยไมสกุลมาวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ประกอบดวย (ตอเนื่องปที่ 2)
 นางศรีประไพ  ธรรมแสง งบอุดหนุน       735,900.00

  2)  งบประมาณเงินรายได

3) งบประมาณแผนดิน :  วิจัย



โครงการยอยที่ 1. การเก็บรวบรวมและการศึกษาจํานวนโครโมโซมของกลวยไมสกุลมาวิ่ง  นางศรีประไพ  ธรรมแสง งบอุดหนุน       270,200.00

โครงการยอยที่ 2. การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกลวยไมสกุลมาวิ่ง  ดร.กาญจนา รุงรัชกานนท งบอุดหนุน       125,300.00
โครงการยอยที่ 3. การศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมของกลวยไมสกุลมาวิ่งโดยใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอ

 ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม งบอุดหนุน       340,400.00

2 1201103 การสืบคนหายีนที่ควบคุมลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของขาวพื้นเมืองไทยโดยการใชดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี

 ผศ.ดร.สุรีพร  เกตุงาม งบอุดหนุน       528,100.00

4 1205103 การสกัดและศึกษาคุณภาพเชิงหนาที่ของโปรตีนเขมขนจากรําขาว  นางสาวชุติมา ทองแกว งบอุดหนุน       202,300.00
6 1205104 การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแหงแบบโฟม  ดร.วิริยา  พรมกอง งบอุดหนุน       542,300.00
7 1204102 การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการสงออก  ดร.กาญจนา พยุหะ งบอุดหนุน       394,400.00
8 1204103 ปจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชังในแมน้ํามูลเขต  จ.อุบลราชธานี  นายจักรพงศ นีละมนต งบอุดหนุน       322,000.00
9 1207108 การบริหารตนทุนการผลิตของโรงงานผลิตปุย กรณีศึกษา : โครงการ"หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุย " 

ในจังหวัดอุบลราชธานี
 นายทวีศักดิ์  วิยะชัย งบอุดหนุน       268,800.00

        1,675,000
1 1207101 โครงการฝกอบรมเปดฟารมและหองปฏิบัติการสัปดาหวันวิทยาศาสตร นางสาวนพมาศ นามแดง งบเงินอุดหนุน            100,000  18-19

2 1207102 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ " คายเกษตรสําหรับเยาวชน"  รุนที่ 8 นายวันชัย อินทิแสง งบเงินอุดหนุน            100,000  26-30

3 1207103 โครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราใหไดคุณภาพดี (รุนที่ 3) นายประสิทธิ์   กาญจนา งบเงินอุดหนุน            300,000  21-23

4 1207104 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสรางสวนไมผลยุคใหม"  รุนที่ 3 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบเงินอุดหนุน              55 ,000  26-28

5 1207105 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ" รุนที่ 9 นายทวีศักดิ์ วิยะชัย งบเงินอุดหนุน              55 ,000  15-17

6 1205101 โครงการกลยุทธการพัฒนาและเพิ่มมูลคาสินคาประเภทผลิตภัณฑอาหาร ดร.อภิญญา เอกพงษ งบเงินอุดหนุน              65 ,000             3

7 1204106 การประชุมนานาชาติ"ทรัพยากรประมงในลุมน้ําโขงตอนลาง : การใชประโยชนอยางยั่งยืน*** รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ งบเงินอุดหนุน         1,000,000  ** 

           557,100
1 1201102 สืบสานประเพณีทําบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี แกวระหัน งบเงินอุดหนุน              47 ,700   7-23

2 1202103 โครงการสํารวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบานเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.บุญสง เอกพงษ งบเงินอุดหนุน            144,000
3 1204104 บทบาทของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษืและการพัฒนาทรัพยากรปูภูเขาอยางยั่งยืนในตําบล

คอแลน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ประณีต งามเสนห งบเงินอุดหนุน            144,000

4 1202109 การศึกษาวัฒนธรรมการใชพรรณไมในพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง งบเงินอุดหนุน            144,000

5) งบประมาณแผนดิน  : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 4) งบประมาณแผนดิน  : บริการวิชาการแกชุมชน



5 1202111 การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชสกุลโรซีราในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใชในตํารายา
ไทย

รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร งบเงินอุดหนุน              77 ,400

 6)งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย  : งานวิจัย              90 ,000
1010405 โครงการอารเอพีดี-พีซีอารที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจําแนกสายพันธุละหุง นส.อรุณรัตน อนันตทัศน งบเงินอุดหนุน 45,000             
1010405 โครงการผลของปริมาณแครอทและน้ําตอคุณภาพของสาเกตีโดยใชเครื่องเอ็กซทรูเดอร นายเอกสิทธิ์ ออนสะอาด งบเงินอุดหนุน 45,000             

           435,000
โครงการเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปงาครบวงจรเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือน ผศ.ดร.อริยาภรณ พงษรัตน งบอุดหนุน            250,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกาซชีวภาพระดับครัวเรือน นายทวีศักดิ์  วิยะชัย งบอุดหนุน            185,000

หมายเหตุ  * คาจางชั่วคราวคนงานแปลงทดลอง ยังไมไดรับโอนจากสวนกลางมหาวิทยาลัย =790,500 บาท
 ** งบคลีนิคเทคโนโลยี ไดรับจากกระทรวงวิทยาศาสตรผานมหาวิทยาลัยฯ
 *** งบประชุมนานาชาติดานประมง ไดรับเพิ่มจาก สกอ อีก 200 ,000 บาท
งบบุคลากร ป 2551 = 24 ,899,000.-  บาท

 7)งบประมาณคลีนิคเทคโนโลยี  (งบกระทรวงวิทยาศาสตร)**


















