
 เอกสารหมายเลข  1

(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

      22,700,300

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา     ผลผลิต : ผ้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีู           6,497,900

1 1207010 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืขไร่ หวัหน้าภาควิชาพืชไร่ งบดําเนินงาน 209,570              

2 1202005 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาพืชสวน หวัหน้าภาควิชาพืชสวน งบดําเนินงาน 285,360              

3 1203005 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาสตัวศาสตร์ หวัหน้าภาควิชาสตัวศาสตร์ งบดําเนินงาน 939,800              

4 1205004 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาอตุสาหกรรมเกษตร หวัหน้าภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตร งบดําเนินงาน 216,730              

5 1204003 โครงการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การเกษตรสาขาประมง หวัหน้าสาขาประมง งบดําเนินงาน 345,210              

6 1207010 โครงการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต(สํานกังานไร่ฝึกทดลองฯ) หวัหน้าสํานกังานไร่ฝึกฯ งบดําเนินงาน 205,485              

7 1210001 โครงการสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี) หวัหน้าสํานกังานคณบดี งบดําเนินงาน 940,045              

8 1210002 โครงการพฒันาบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 200,000              

9 1210003 โครงการผลิตหนงัสือตําราเรียนทางเกษตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 100,000              

10 1210004 โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา งบดําเนินงาน 50,000                

11 1206001 โครงการสนบัสนนุบณัฑิตศกึษาเกษตรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งบดําเนินงาน 50,000                

12 1210005 โครงการจ้างเหมาแรงงานคนงานแปลงทดลองเกษตร* (รอการโอนสมทบอีกในระบบ 3 มิติ 722,700 บาท) งานพสัดุ งบดําเนินงาน 860,000              รอการโอนจากม.สมทบ

13 1210006 โครงการบริหารจดัการคณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย) รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน 400,000              

14 1200001 โครงการสหกิจศกึษา รองคณบดีฝ่ายสหกิจศกึษา งบดําเนินงาน 50,000                

15 รอกองแผนฯ โครงการจ้างอาจารย์ผู้ เกษียณอายรุาชการและชาวตา่งประเทศ งานบคุคล งบบคุลากร             1,186,300

16 รอกองแผนฯ โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกลุม่อาคารคณะเกษตรศาสตร์ งานพสัดุ งบดําเนินงาน 459,400              รอการโอนจาก ม.

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ รับผิดชอบ

                   สรุปโครงการแผนปฏบิัตกิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหัส ในระบบฯ 3 มิต)ิ

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

(3)

รวมงบประมาณทุกแผนงบประมาณ
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(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

                                                                                      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ รับผิดชอบ

                   สรุปโครงการแผนปฏบิัตกิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหัส ในระบบฯ 3 มิต)ิ

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

(3)

(2)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ           1,708,400

1 1202006 โครงการเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนด้านการเกษตรแก่อาจารย์และนกัเรียนโรงเรียนพืน้ที่

บริการและโรงเรียนเครือข่าย

ดร.เรวตัิ  ชยัราช งบอดุหนนุ                200,000
ผู้เข้าร่วม 200 คน

2 1207001 คา่ยเกษตรสําหรับเยาวชน รุ่นที่ 11 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ                164,000 23-27 นกัเรียน นศ. 100 คน

3 1205001 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการบรรจ ุและการพิมพ์ เพื่อยืดอายกุารเก็บรักษา และสง่เสริมชอ่งทางการตลาด

ผลิตภณัฑ์อาหาร

ดร.วีรเวทย์  อทุโธ งบอดุหนนุ                  69,800
 20 พค กลุม่แมบ่้าน OTOP 80 คน

4 1203001 โครงการควบคมุประชากรสนุขั แมว และป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าในพืน้ที่ชมุชนรอบรัว้มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี น.สพ.นนทกรณ์ อรุโสภณ งบอดุหนนุ                119,500
เจ้าของสตัว์เลีย้ง 2155 หลงัคา

5 1207002 การสร้างสวนไม้ผลยคุใหม่ รุ่นที่ 5 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ                  55,000 27-29 เกษตรกรและทัว่ไป 30 คน

6 1207003 เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 12 นายทวีศกัดิ  วิยะชยั์ งบอดุหนนุ                  55,000  12-13 เกษตรและประชาชนทัว่ไป 35 คน

7 1207004 การปลกูพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 3 นายทวีศกัดิ  วิยะชยั์ งบอดุหนนุ                  90,100  19-20 เกษตรและประชาชนทัว่ไป 35 คน

8 1207005 การผลิตพืชอาหารสตัว์คณุภาพดีเพื่อใช้ในการเลีย้งปศสุตัว์แบบยัง่ยืน ปีที่ 2 นายประพนธ์  บญุเจริญ งบอดุหนนุ                115,000  มี.ค. เมงย เกษตรและประชาชนทัว่ไป 100 คน

9 1207006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพืน้ที่ปลกูยางใหม่ นายประสิทธิ  กาญจนา์ งบอดุหนนุ                200,000 เกษตรกร  200  คน

10 1203002 โครงการจดัประชมุสมัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันาชนบท ประจําปี 2554 นายทศพร  สาธรวิศิษฐ์ งบอดุหนนุ                140,000  4-5 นกัศกึษา นกัวจิยั ทัว่ไป  120 คน

11 1207007 โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบตัิการในสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์ นายศภุกร  สีสนัต์ งบอดุหนนุ                200,000 18-19 นกัเรียน  นกัศกึษาทัว่ไป 5000 คน

12 1203006 ศนูย์สารสนเทศชมุชน มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ดร.นรินทร  บญุพราหมณ์ งบอดุหนนุ                300,000  คณาจารย์ นกัวชิาการ 1300 คน

(3)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต :  ผลงานทาํนุศิลปวัฒนธรรม
1,075,000          

1 1201001 โครงการแข่งขนัตีกองเส็ง ลีลาประยกุต์ ผศ.ดร.สภุาวดี  แก้วระหนั งบอดุหนนุ 100,000              

2 1204001 ชนิดของปลาในแม่นํ้ามลและการใชป้ระโยชน์ของชาวบ้านในบริเวณแม่นํ้ามลตอนล่างู ู ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม งบอดุหนนุ 100,000              

3
1204002

โครงการสํารวจภมิปัญญาดา้นการจดัการอาหารปลาของเกษตรกรผเ้ลีย้งปลาพืน้เมืองใน ู ู 3 จงัหวดัริมแม่นํ้าโขง ผศ.ดร.กาญจนา  พยหุะ งบอดุหนนุ 125,000              

4 1202002 โครงการอนรุักษ์กลว้ยไม้แดงอบุล ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ 150,000              

5 1205002 การศึกษาวฒันธรรมการผลิตอาหารหมกัพืน้บ้านในจงัหวดัอบุลราชธานี ดร.เอกสิทธิ  ออ่นสอาด์ งบอดุหนนุ 150,000              

6 1202003 การอนรุักษ์แมลงกินไดแ้ละการบริโภคอย่างปลอดภยั ดร.สกุญัญา  คลงัสินศิริกลุ งบอดุหนนุ 100,000              

7 1207009 โครงการคืนจนัทน์ผาส่ป่าใหญ่เพือ่การอนรุักษ์ ปีที ู่ 2 นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ งบอดุหนนุ 100,000              

8 1207008 โครงการตน้ไม้ของพ่อ นายทวีศกัดิ  วิยะชยั์ งบอดุหนนุ 100,000              

 29 ตค - 7 พย.
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(1) (2)  (12)  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
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ลําดบั

ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ รับผิดชอบ

                   สรุปโครงการแผนปฏบิัตกิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รหัส ในระบบฯ 3 มิต)ิ

หมายเหตุปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

(3)

9 1201002 โครงการสืบสานประเพณีทําบญุคณลานู ผศ.ดร.สภุาวดี  แก้วระหนั งบอดุหนนุ 150,000              

(4) แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตรกรรม ผลผลิต : ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้
1,419,000          

1 1205003 โครงการคณุสมบตัิเชิงหนา้ทีข่องใยอาหารจากรําข้าว และการประยกุต์ใชใ้นผลิตภณัฑ์อาหาร ดร.จิตรา  สิงห์ทอง งบอดุหนนุ                275,000

2 1023004 โครงการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภยัของสารสกดัไฟโตเอสโตรเจนในรปแบบครีมทีใ่ชท้างช่องคลอดู

ในหนแรททีต่ดัรังไขู่

น.สพ.ดร.นนทกรณ์  อรุโสภณ งบอดุหนนุ                349,800

3 1202004 ชดุโครงการการพฒันาสายพนัธุ์กลว้ยไม้สกลุม้าวิ่งเพือ่ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์  ประกอบดว้ย ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ                794,200

3.1 โครงการย่อยที ่1 การปรับปรุงพนัธุ์กลว้ยไม้สกลุม้าวิ่งเพือ่เป็นไม้ประดบักระถาง ผศ.ดร.กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ งบอดุหนนุ            383,900

3.2 โครงการย่อยที ่2 การพฒันาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพือ่ใชก้ารปรับปรุงพนัธุ์กลว้ยไม้สกลุม้าวิ่ง ผศ.ดร.สรุีพร  เกตงุาม งบอดุหนนุ            410,300

12,000,000        

1 โครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงนิรายได้  งบอดุหนนุ           7,689,930

1 1210009 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต(งบรายได้) คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ           3,558,430

1.1 โครงการบริหารจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต(สํานกังานคณบดี)          968,430  

 (บริหารทัว่ไป/ค่าประกนัรถยนต์/ค่าประกนัสงัคม/และอืน่ ๆ /OT/เลีย้งรับรอง)  

1.2 โครงการชําระหนีเ้งินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี          855,000

1.3 โครงการประชาสมัพนัธ์คณะเกษตรศาสตร์            30,000

1.4 โครงการประกนัคณุภาพและประเมินผล            60,000

1.5 โครงการจ้างบคุลากรโดยใชเ้งินรายไดค้ณะเกษตรศาสตร์ 1,365,000       

1.6 โครงการเงินสํารองจ่ายทัว่ไปเงินรายไดค้ณะเกษตรศาสตร์ (กนัลอย) 200,000         

1.7 โครงการจดัการองค์ความรู้ 30,000           

1.8 โครงการส่งเสริมสขุภาพเข็มแข็ง 50,000           

2
1210010

โครงการสนับสนุนการทาํวิจัยของบุคลากร
ผ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยู งบอดุหนนุ 720,000            

2.1 โครงการคดัเลือกเชือ้ราก่อโรคในแมลงเพือ่ใชใ้นการควบคมุเพลีย้แป้งมนัสําปะหลงั            40,000

2.2 โครงการขยายพนัธุ์เบญจมาศแบบไม่ใชด้ิน            40,000

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผ้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีู
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ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ รับผิดชอบ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวดรายจ่าย  ได้รับงบประมาณ

(3)

2.3 โครงการตรวจสอบความผนัแปรทางพนัธกุรรมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใชเ้ครื่องหมายโมเลกลุดีเอ็นเอ            40,000

2.4 โครงการรวบรวมเชือ้พนัธกุรรมเพือ่การปรับปรุงพนัธุ์ฝรั่ง            40,000

2.5 โครงการทีเ่ก็บเกี่ยวผลหม่อน (Mulberry Picker)            20,000

2.6 โครงการองค์ประกอบคณุสมบตัิเชิงหนา้ทีข่องแป้งเมล็ดบวั และการประยกุต์ใชใ้นผลิตภณัฑ์อาหารบางชนิด            40,000

2.7

โครงการสมบตัิทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมของเอนไซม์ทรานกลตามิเนสและโปรติเนสในโปรตีนกลา้มเนือู้

ของปลานํ้าจืดวงศ์สวาย            40,000

2.8

โครงการอิทธิพลของระบบการบรรจแุบบบรรยากาศดดัแปรเชิงแอคทีฟ ดว้ยไอระเหยเอทานอลต่อกิจกรรมการ

เป็นสารตา้นอะนมุลอิสระในผกัและผลไม้ตดัสดู            40,000

2.9 โครงการอิทธิพลของอายกุารเก็บเกี่ยวต่อคณุภาพของผลสม้เขียวหวานพนัธุ์สายนํ้าผึ้งในจงัหวดัอบุลราชธานี            40,000

2.10 โครงการสมทบทนุสนบัสนนุทนุวิจยัรายได้ม. และแหลง่ทนุภายนอกและวิจยัสถาบนั 380,000            

3 1210023 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสัมนาคณะประจาํปี คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอุดหนุน
405,000            

3.1  โครงการสมัมนาคณะเกษตรศาสตร์ประจําปี 405,000.00       

3.2 โครงการทบทวนภาระงานผู้ให้บริการ -                    

3.3 โครงการอบรมผู้บริหาร -                    

 (3.1-3.3งบรวมกนั)

4 1210012 โครงการสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ผ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยู งบอดุหนนุ             600,000

4.1 สนบัสนนุงานเกษตรอีสานใตแ้ละโครงการบริการวิชาการอืน่ ๆ ทีม่ีความจําเป็น          300,000

4.2 สนบัสนนุกิจกรรมเยาวชนในเขตอีสานใตเ้รียนร้ดา้นการู                  -   

4.3  ทํานบุํารุง (ปีใหม่ /สงกรานต์/ลอยกระทง/เข้าพรรษา/เกษียรอายรุาชการ)          300,000

5 1210013
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา งบอดุหนนุ             666,500

5.1 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมฯ 550,000           

 1. โครงการเกษตรอาสาพฒันา 3,000                /    

 2. ค่าย 4 จอบ แห่งชาติ 10,000             /

 3. โครงการกีฬาเปิดประป๋อง 20,000             /

 4. โครงการกีฬา 3 เสียม 40,000             /
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ที่ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ ผู้ รับผิดชอบ
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(3)

 5. โครงการลอยกระทง*** -                   /

6. งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ 45,000             /

7. โครงการพระราชทานปริญญาบตัร และเลีย้งนํ้าชาบณัฑิต 20,000             /

8. โครงการแนะแนวเลือกสาขา 3,000               /

9. ปัจฉิมนิเทศ 20,000             /

10. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาเทอมปลาย 3,000               /

11. โครงการเกษตรแฟร์ 10,000             /

12. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษารุ่นใหม่              15,000  /

13. โครงการศึกษาดงานสโมสรนกัศึกษาู 50,000             /

14. ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่รวมทกุคณะ/บายศรีส่ขวญัู            140,000  /

15. โครงการพีพ่บนอ้ง              40,000  /

16.. โครงการไหวค้รู/เชิดชเกียรตินกัศึกษาู *              20,000  /

17. โครงการพีส่อนนอ้ง/เสริมทกัษะภาษาองักฤษ** -  /

18.โครงการพฒันาฟาร์มทกุภาควิชา** -  /

19. โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ดํานา) 10,000             /

20. โครงการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาเทอมตน้ 5,000               /

21. โครงการเตรียมความพร้อมบณัฑิต 40,000             /

22. โครงการกีฬานอ้งใหม่ 30,000             /

23. เลือกตัง้สโมสรชดุใหม่/ส่งมอบงานสโมสร 1,000               /

24. ส่งเสริมกิจกรรมชมุนมุวิชาการนศ.เกษตรศาสตร์ 25,000            

25.โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคณาจารย์ (ใชง้บแผ่นดิน) -                  

หมายเหตุ * งบกองทุนพฒันากจกรรมนกัศึกษา   ิ ** งบคณะเกษตรศาสตร์ *** งบสโมสรนกัศึกษาคณะฯ

5.2 สมทบสมนาคณุตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการบคุลากรแก่งานกิจการนกัศึกษา 66,500           

5.3 สนบัสนนุค่าปฏิบตัิงานล่วงเวลาบคุลากรช่วยงานกิจการนกัศึกษา            50,000

6
1210014

โครงการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ             200,000

7
1210015

โครงการสนับสนุนประกอบธุรกิจเกษตร คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ               30,000
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8 1210016 โครงการจัดหาครุภณัฑ์สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงก่อสร้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบลงทนุ             500,000

9 1210017 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบดําเนินงาน           1,000,000

10 1210018
โครงการกองทุนประกันความเสี่ยงฯ คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ               10,000

 โครงการที่เบิกจ่ายจากเงนิกองทุนส่งเสริมการผลิตบณํฑิตคณะเกษตรศาสตร์
          4,310,070

11 1210019 โครงการกองทนุส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ           1,529,130

 - สนบัสนนุบริหารจดัการเรียนการสอนและอืน่ ๆ 917,480                

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์/สตัวศาสตร์/ประมง) 118,800                

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 44,000                  

 - สนบัสนนุผลิตบณัฑิตสาสขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  448 ,850

12 1210020 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
ผ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยู งบอดุหนนุ               536,500

 - สมมนาคณุตีพิมพ์ทางวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ เสนอผลงาน            66,500

 - สนบัสนนุไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ          260,000

 - สนบัสนนุการเดินทางไปอบรมต่างประเทศ กึ่งหนึ่งของค่าเดิน /1 ครั้ง/คน/ปี            80,000

 - สนบัสนนุการตรวจแก้ภาษาองักฤษในบทความทางวิชาการก่อนส่งตีพิมพ์            30,000

 -  สนบัสนนุการจดัเตรียมเอกสารในการขอตําแหน่งทางวิชาการและสร้างผลงาน            40,000

 - สมนาคณุผอ้่านผลงานทางวิชาการู            15,000

 -สมทบกองทนุผลิตตําราทางการเกษตร            45,000

13 1210021
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา/ปัญหาพิเศษนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งบอดุหนนุ           1,550,500

13.1  - ทนุการศึกษา          375,000

13.2  - งบประมาณทําปัญหาพิเศษนศ.ปริญญาตรี   /ทําวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา          545,000

13.2  - เงินรางวลัสําหรับนกัศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นดา้นต่าง ๆ            50,000

13.4  - เงินค่าตอบแทนกรรมการระดบับณัฑิตศึกษา 580,500         

14 1210022 โครงการเงนิทุนสาํรองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตบัณฑิต คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบอดุหนนุ 693,940            
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หมายเหตุ

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา     ผลผลิต : ผ้สาํเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบแผ่นดินได้รับงบดาํเนินงาน ู =          4,852,200

   งบบคุลากรคา่จ้างชัว่คราว  3 อตัรา  =          1,186,300

   รอการโอนงบดําเนินจากกองแผนงาน คา่จ้างเหมาคนงานแปลงทดลอง =           722,700.00

 รอการโอนงบดําเนินจากกองแผนงาน คา่จ้างทําความสะอาด        459,400.00

รวมงบทัง้สิน้    7,220,599.81

บาท

(1) แผนงาน ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา     ผลผลิต : ผู้ สําเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบดําเนินงาน+ คา่จ้างชัว่คราว) 6,038,500         

(2)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  ผลผลิต :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 1,708,400         

(3)  แผนงาน:  ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา  ผลผลิต :  ผลงานทํานศุิลปวฒันธรรม 1,075,000         

(4) แผนงาน : สนบัสนนุด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตัรกรรม ผลผลิต : ผลงานวิจยัสร้างองค์ความรู้ 1,419,000         

(5) แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา (งบรายได้)   ผลผลิต : ผู้ สําเร็จการศกึษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       12,000,000

22,240,900      

หมายเหต ุ ตามมติที่ประชมุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัครัง้ที่ 9/2553 วนัที่ 7 กนัยายน 2553 วาระที่ 4.11 ได้มีมติในการพิจารณางบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ประจําปี 2554

เห็นควรให้คณะผู้บริหารชดุใหม่เป็นผู้บริหารและดําเนินการตอ่ไป และสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิให้ใช้กรอบวงเงินในอตัรา 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจา่ยงบประมาณประจําปี 2553

ไปพลางก่อน (หนงัสือที่ ศธ 0529.17/ว 262 ลงวนัที่ 27 ก.ย.2553

งบประจาํปี พ.ศ.  2554

รวมทัง้สิน้
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