
(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

           23,932,100

(1) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา     ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              7,322,200

1 1201004 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืขไร่ หวัหน้าภาควิชาพืชไร่                 253,680

2 1202011 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืชสวน หวัหน้าภาควิชาพืชสวน                 314,100

3 1203003 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาสตัวศาสตร์ หวัหน้าภาควิชาสตัวศาสตร์              1,165,700

4 1205004 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาอตุสาหกรรมเกษตร หวัหน้าภาควิชาอตุสาหกรรมฯ                 304,160

5 1204003 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาประมง หวัหน้าสาขาวิชาประมง                 365,300

6 1207016 โครงการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต(สํานกังานไร่ฝึกทดลองฯ) หวัหน้าสํานกังานไร่ฯ                 326,172

7 1201002 โครงการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี) หวัหน้าสํานกังานคณบดี           1,052,880

8 1201001 โครงการจ้างอาจารย์ผู้ เกษียณอายรุาชการและชาวต่างประเทศ หวัหน้างานบคุคล              1,279,900

9 1201003 โครงการพฒันาบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ หวัหน้างานบคุคล                 200,000

10 1210005 โครงการผลิตหนงัสือตําราเรียนทางเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                 100,000

11
1210006 โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาคณะ

เกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการน.ศ.                   50,000

12 1210008 โครงการสนบัสนนุบณัฑิตศกึษาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                   50,000

13 1210009  โครงการจ้างเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลองเกษตร* นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ                 722,208

14 1210010  โครงการบริหารจดัการคณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย) หวัหน้าสํานกังานคณบดี                 400,000

15 1207019  โครงการสหกิจศกึษา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                   50,000

16 1210017  โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์** นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ                 688,100

(2) แผนบริการวิชาการแก่สงัคม              3,666,900

1 1207002 อบรมการผลิตพืชอาหารสตัว์คณุภาพดีเพื่อใช้ในการเลีย้งปศสุตัว์แบบยัง่ยืน นายประพนธ์ บญุเจริญ                 100,000 รุ่น

1)25-30

รุ่น2) 

22-25
รุ่นละ 50 คน

2 1207005 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้อย่างง่ายและความผิดปกติเบือ้งต้นของสตัว์นํา้ นายศภุกร สีสนัต์                   75,000 สปัดาห์ที่

 2
จํานวน 30-40 คน

ลําดบัที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 

สรุปแผนปฏบิติการโครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหต ุ    

กลุม่เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหสัโครงการ
ผู้ รับผิดชอบชื่อโครงการ

รวมงบประมาณทกุแผนงบประมาณ

(3)
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3 1205003 โครงการประชุมนานาชาติการวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมอาหารประจําชาติ ดร.จิตรา สิงห์ทอง              1,000,000 17-18 จํานวน 200 คน

4 1202008 โครงการงานวนัเกษตรอีสานใต้ ผศ.ดร.วส ุ อมฤตสทุธิ์              1,000,000  100,000 คน

5 1207006 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพืน้ที่ปลกูยางใหม่ นายประสิทธิ  กาญจนา์                 229,800
 1-20 จํานวน 150 คน

6 1207008 โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร นางสาวอรุณรัตน์  อนนัตทศัน์                 100,000 จํานวน 1350 คน

7 1207012 ค่ายเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 10 นายประสิทธิ  กาญจนา์                 150,000 18-22 จํานวน 100 คน

8 1203001 ศนูย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี (ระยะที่ 3) ดร.นรินทร  บญุพราหมณ์                 500,000 จํานวน 500 คน

9 1207011 การปลกูพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 2 นายทวีศกัดิ  วิยะชยั์                   90,100 13-14 จํานวน 35 คน

10 1202004 ค่ายอนรุักษ์กล้วยไม้แดงอบุล ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์                 137,500 รุ่นที่ 1)

   29 

กค

รุ่นที่ 2)

 16 สค
รุ่นละ 50 คน

11 1207003 เทคนิคการผสมเทียมปลา นายชํานาญ แก้วมณี                   89,500 24-26 จํานวน 30 คน

12 1207009 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 11 นายทวีศกัดิ  วิยะชยั์                   55,000 20-22 จํานวน 35 คน

13 1203002 โครงการจดัประชุมสมัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท 

ประจําปี 2553

นายทศพร  สาธรวิศิษฐ์                 140,000 สปัดาห์ 

1-2
จํานวน 50 คน

(3) แผนงานทํานบุาํรุงศิลปวฒันธรรม 250,000               

1 1201005 สืบสานประเพณีทําบญุคณูลาน ดร.สภุาวดี แก้วระหนั                   50,000

2 1207020 ต้นไม้ของพ่อ นายทวีศกัดิ วิยะชยั์                 100,000

3

1207021 คืนจนัทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อการอนรุักษ์ ปี่ที่ 2 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ                 100,000 อบรม

20-30
จํานวน 100 คน

(4) แผนงานวิจยั 693,000               

1 1202001 การคดัเลือกต้นตอตระกลูมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว  (Ralstonia  solanacearum) ใน

การผลิตเมล็ดพนัธุ์มะเขือเทศลกูผสมชัว่ที่ 1

ดร.บญุส่ง เอกพงษ์                 253,000

เตรียมดําเนินการ/จดัจริง สปัดาห์ที่ 1 พย. 53
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2 1201001 การตรวจค้นจีโนมข้าวพนัธุ์พืน้เมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชือ้ราใบไม้ไหม้และปฏิกิริยา

การตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อ เชือ้ราใบไหม้สายพนัธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ดร.สรุีพร  เกตงุาม                 440,000

           12,000,000

1 1210011 โครงการสนบัสนนุด้านการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต(งบรายได้) คณบดี           4,488,600

1.1 โครงการบริหารจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี)

(บริหารงานทัว่ไป/ค่าประกนัรถยนต์/และอืน่ ๆ /OT/เลี้ยงรับรอง/ค่าตอบแทนผบ้ริหารู )
    1,368,600.00

1.2 โครงการเงินอดุหนนุกองทนุประกนัความเสีย่ง         10,000.00

1.3 โครงการชําระหนีเ้งินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี     1,050,000.00

1.4 โครงการประชาสมัพนัธ์       100,000.00

1.5 โครงการประกนัคณุภาพและประเมินผล         60,000.00

1.6 โครงการจ้างบคุลากรโดยใช้เงินรายไดค้ณะเกษตรศาสตร์ 1,300,000.00    

1.7 โครงการเงินสํารองจ่ายทัว่ไปเงินรายไดค้ณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย)*** 500,000.00      

1.8 โครงการจดัการองค์ความรู้ 50,000.00        

1.8.1  โครงการอบรม"เทคนิคการใช้ Microsoft Office & Adobe Pholotshop"  (นายวีระ

พงษ์ บวัเขียว)

         2,150.00

1.8.2 โครงการ"การจดัการองค์ความร้ผ่านระบบเครือข่ายู " (นายวีระพงษ์ บวัเขียว)          2,150.00

1.8.3 โครงการ" การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ (ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ์) 5,000.00         

1.8.4 โครงการจดัทําค่มือปฏิบตัิงานสําหรับงานสํานกังานคณบดีฯและอืน่ ๆ ู 25,700.00        

1.8.5 โครงการจดัทําค่มือปฏิบตัิงานสําหรับงานสํานกังานไร่ฝึกทดลองฯ ู (นายอินทร์) 15,000.00        

1.9 โครงการส่งเสริมสขุภาพเข้มแข็ง         50,000.00                                           -   

2 1210016 โครงการสนับสนุนการทาํวิจยัของบุคลากร (ประกอบด้วย คก ย่อย ดังนี)้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             100,000

2.1 โครงการวิจยัคณุลกัษณะของแป้งและสตาร์ชจากเมล็ดมะขาม 20,000.00         ดร.จิตรา สิงห์ทอง

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.2 โครงการวิจยัผลของสารออกซินต่อการติดฝักและการช่วยคพัภะลกผสมข้ามกล้วยไมส้กลุู

มา้วิ่ง         20,000.00 ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์

2.3 โครงการวิจยัมีดเกีย่ววชัพืช 20,000.00        ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ์

2.4 โครงการวิจยัศึกษาสมบตัิทางเคมี-กายภาพของข้าวเม่า 20,000.00        ดร.เอกสิทธิ อ่อนสะอาด์

2.5 โครงการวิจยัศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพนํ้ากบัการวางไข่ของปลานิล         20,000.00 นายชํานาญ แก้วมณี

3 1210007 โครงการพฒันาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักศึกษาคณะฯ รองคณบดีฝ่ายกิจการน.ศ.             550,000

4 1210004 โครงการพฒันาบุคลากรด้านวิชาการและสัมนาคณะประจาํปี หวัหน้างานบคุคล             967,000

4.1 โครงการสนบัสนนุตีพิมพ์/นําเสนอ/สมนาคณุ/ผลงานวิชาการ 630,000          

4.2 โครงการสมันา/อบรม/ทบทวน/ภาระงานประจําปี(งานบคุคล)           337,000

 - สมัมนาประจําปี สายวิชาการ คนละ 1500 *33 49,500            

 -  สมัมนาประจําปี สายสนบัสนนุ คนละ 1500 *55 82,500            

 -  สมัมนาประจําปี  ลกจ้างคณะฯู 70,000            

 - อบรมผบ้ริหาร  คนละ ู 10,000 *6 60,000            

 - ทบทวนผใ้หบ้ริการ   ู 12  ครั้ง x  5000 60,000            

 - อบรมการปฏิบตัิงานเจ้าหนา้ที ่ต.ค.-ธค. 52 15,000            

5 1200004 โครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจยั             850,000

5.1 โครงการบริการวิชาการ 

5.1.1 สนบัสนนุงานเกษตรอีสานใต้ 200,000          

5.1.2 สนบัสนนุประชมุวิชาการเกษตรและอืน่ ๆ 250,000          

5.1.3 สนบัสนนุกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใตเ้รียนร้ดา้นการเกษตร ู (รักเกษตร) 100,000          

5.2  ทํานบุํารุง (ปีใหม่ /สงกรานต์/ลอยกระทง/เข้าพรรษา/แสดงความยินดีโอกาสต่าง ๆ ) 300,000          

6 1210012 โครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพฒันา             200,000

7 1207018 โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจเกษตร หวัหน้าสํานกังานไร่ฯ               30,000

8 1210013 โครงการกองทุนส่งเสริมและพฒันาผลิตบณัฑติคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           2,411,100

8.1 ผลิตบณัฑิตศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000        
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(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

ลําดบัที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 

สรุปแผนปฏบิติการโครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหต ุ    

กลุม่เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหสัโครงการ
ผู้ รับผิดชอบชื่อโครงการ

(3)

8.2 ผลิตบณัฑิตศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร 60,000            

8.3 บริหารจดัการ/สนบัสนนุการเรียนการสอน/และอืน่ๆ  เช่น 1,351,100        

สมทบสมนาคณุตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการบคุลากรแก่งานกิจการนกัศึกษา (14000 บาท)

สนบัสนนุค่าปฏิบตัิงานล่วงเวลาบคุลากรช่วยงานกิจการนกัศึกษา (60000 บาท

สนบัสนนุกิจกรรมการเสริมทกัษะภาษาองักฤษ/คณิต/เคมี/อืน่ๆ 

9 1210014 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/ปัญหาพเิศษ และวิจยับณัฑิตศึกษา(กองทุนฯ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           1,672,500

9.1 ทุนการศึกษา 390,000           

  - สนบัสนนุทนุการศึกษา ป.ตรี 2 x15000 บาท 30,000            

 - สนบัสนนุทนุการศึกษา ป.โท. 12x30000 360,000          

9.2 ทุนทาํปัญหาพเิศษ/วิจยั/วิทยานิพนธ์/รางวัล 675,000           

 - สนบัสนนุงบทําปัญหาพิเศษ  ป.ตรี  2000 บาท  (ปี 3 4   บงัคบั /สหกิจ) 300,000          

 - สนบัสนนุทนุทําวิจยัของวิทยานิพนธ์ ป.โท  10,000 บาท 200,000          

 - สนบัสนนุทนุทําวิจยัของวิทยานิพนธ์ ป.เอก   25,000บาท 125,000          

 - สนบัสนนุเงินรางวลันกัศึกษาผลงานดีเด่นดา้น ต่าง ๆ 50,000            

9.3 เงนิค่าตอบแทนกรรมการระดับบณัฑิตศึกษา 607,500           

 - สาขาเกษตรศาสตร์ /สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท 540,000          

 - สาขาเกษตรศาสตร์ ป.เอก 67,500            

10 1210015 โครงการเงนิทุนสํารองกองทุนส่งเสริมและพฒันาผลิตบณัฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายพฒันา                 730,800

           23,932,100

หมายเหตุ 1.* รอการโอนเงินค่าจ้างเหมาคนงานแปลงทดลอง  790,500.00                                     บาท

รวมทกุแผนงาน
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(1) (2)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

ลําดบัที่
 ได้รับงบประมาณ

                                                                                    คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                 

สรุปแผนปฏบิติการโครงการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 (1ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

หมายเหต ุ    

กลุม่เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553รหสัโครงการ
ผู้ รับผิดชอบชื่อโครงการ

(3)

2.** โครงการค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ปรับเข้าแผนหลงัจากแจ้งแผนการใช้จ่าย เข้าที่

ประชุม กก.บริหาร 1 กย52                                     688,100.00

 บาท

3.  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์ ปี 2553  เบกิจ่ายจาก งบกองทนุยกมา 469,200.00                                     บาท

4. จดัหาครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ง ปี 2553 เบกิจ่ายจาก งบกองทนุยกมา 700,000.00                                     บาท

5. ปรับลดโครงการบญุคณูลาน จากเดิม 150,000  บาท เหลือ 50,000 บาท

6 ***  โครงการที่ 1210011 (1.7)   เงินสํารองจ่ายทัว่ไปเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย)  สํารองไว้เพื่อจดัสมัมนาคณาจารย์(200,000 บาท) และบริการวิชาการ 200,000 บาท

7.  ค่าสาธารณูปโภคเบกิจ่ายจากงบ ที่ได้หกัไว้ 5 % ของคณะ
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