รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จำแนกเป็ น
3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,437.5584 ล้านบาท ดังนี้
งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน

รวมงบได้รับ

รายจ่าย
ดำเนินงาน

ร้อยละ

รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,003.1074

1,003.1074

100.00

-

-

- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
2. แผนงานพื้นฐาน

1,003.1074

1,003.1074

100.00

-

-

387.5334

224.4547

48.54

237.9468

51.46

- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลงานการให้บริการวิชาการ
3. แผนงานยุทธศาสตร์
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ
ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

328.6681

25.6957

7.82

302.9724

92.18

12.3213
46.5440
46.9176
46.9176

9.6730
46.5440
46.9176
46.9176

78.51
100.00
100.00
100.00

2.6483

21.49
-

-

โดยมีผลการดำเนิ นงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของผลการ
ปฏิบัติงาน และส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิ บัติ งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต /
โครงการ ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐาน มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 2 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหาร
งานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม
1.1 ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารงานวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ผลผลิ ต : ผู้ ส ำเร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ ส ำเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
หน่วยนับ

แผน

ผล

เทียบแผนผล
(เพิ่ม/ลด)

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา

ร้อยละ

76.00

50.13

ต่ำกว่าแผน
25.87

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ร้อยละ

85.00

83.32

ต่ำกว่าแผน
1.68

ร้อยละ

86.00

74.82

ต่ำกว่าแผน
11.18

คน

2,378

2,537

จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**

คน

2,491

2,229

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***

คน

8,363

8,793

สูงกว่าแผน
159
ต่ำกว่าแผน
262
สูงกว่าแผน
430

ร้อยละ

100

100

บรรลุ

ร้อยละ

80

68.76

ต่ำกว่าแผน
ร้อยละ 11.24

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กำหนด
กิจกรรม :
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :

ล้านบาท

328.6681 328.6681
328.6681 328.6681

บรรลุ
บรรลุ
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หน่วยนับ

แผน

ผล

เทียบแผนผล
(เพิ่ม/ลด)

คน

2,079

2,028

จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**

คน

2,149

2,279

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***

คน

7,521

6,704

ต่ำกว่าแผน
51
สูงกว่าแผน
130
ต่ำกว่าแผน
817

ร้อยละ

100.00

100.00

บรรลุ

ร้อยละ

84.00

97.63

สูงกว่าแผน
ร้อยละ
13.63

12.3213
12.3213

12.3213
12.3213

บรรลุ
บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูส้ ำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
เชิงเวลา
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กำหนด

กิจกรรม :
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :
ล้านบาท
* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (สะสม)
** จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 4 (ปีการศึกษา 1 /2564)
*** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 1/2564

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ จำนวน 46.5440 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 76 โครงการ
จำนวน 46.5440 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต

หน่วยนับ

แผน

ผล

เทียบแผนผล
(เพิ่ม/ลด)

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
จำนวนผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

โครงการ
คน

76
25,000

90
25,000

บรรลุ

ร้อยละ

80.00

83.22

สูงกว่าแผน
3.22
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หน่วยนับ

แผน

ผล

เทียบแผนผล
(เพิ่ม/ลด)

เชิงเวลา
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

90.00

94.66

สูงกว่าแผน
4.66

กิจกรรม :
เผยแพร่ความรู้งานงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :

ล้านบาท 46.5440 46.5440
ล้านบาท 46.5440 46.5440

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต

บรรลุ
บรรลุ

2. แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณ
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 46.9176 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงปริมาณ
จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรม :
ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :

หน่วยนับ

แผน

ผล

เทียบแผนผล
(เพิ่ม/ลด)

ร้อยละ

80

85.00

บรรลุ

โครงการ

1

1

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน

ล้านบาท
ล้านบาท

46.9176
46.9176

46.9176
46.9176

บรรลุ
บรรลุ

5

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี งบ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ . 2 5 6 4 ม ห าวิ ท ย าลั ย มี งบ ป ระ ม าณ ส ำห รั บ ด ำ เนิ น ก า ร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,437.5584 ล้านบาท แยก 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,003.1074 ล้ านบาท (ร้อยละ 68.78) แผนงานพื้ นฐาน 387.5334 ล้ านบาท (ร้อยละ 26.96) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.26)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลั ยถูกปรับลดงบประมาณในส่วนงบ
ดำเนินงาน รายการค่าวัสดุการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของตนเองในการสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกปรับลดดังกล่าว
ไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณได้กำหนดมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ กับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ
อนุมัติงบประมาณประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณในการจัดทำแผนฯ โดยให้ มหาวิทยาลัย
จัดทำแผนฯ เต็มวงเงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบ Ev-Mis จัดส่งให้
สำนั ก งบประมาณให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยสำหรับ รายจ่ า ยลงทุ น ในลั ก ษณะปี เดี ย ว ไม่ ว่ า จะเบิ ก จ่ า ยจาก
งบประมาณใด ให้ ก่อหนี้ ผู กพั น ได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 และก่อ หนี้ผู ก พั นให้ แล้ ว เสร็จภายในไตรมาส 2 โดยมี
งบประมาณประกอบการจัดทำแผนดังนี้
ตารางที่ 1 การเบิ ก จ่ ายตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้จ่ ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เที ย บกับ แผนการใช้ จ่ายงบประมาณของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ที่ น ำส่ ง และสำนั ก
งบประมาณให้ความเห็นชอบ
รายการ
รายจ่ายภาพรวม
ล้านบาท (สะสม)
ร้อยละภาพรวม (สะสม)
มาตรการสะสม
รายจ่ายดำเนินงาน
ล้านบาท (สะสม)
ร้อยละรายจ่ายดำเนินงาน (สะสม)
มาตรการสะสม
รายจ่ายลงทุน
ล้านบาท (สะสม)
ร้อยละรายจ่ายลงทุน (สะสม)
มาตรการสะสม

ไตรมาส 1

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

267.7495
18.83
23.00

783.7566
54.52
54.00

1,185.8996
82.49
77.00

1,437.5584
100.00
100.00

233.8422
20.87
28.00

560.2186
50.00
58.00

889.8333
79.42
80.00

1,120.4377
100.00
100.00

33.9073
10.69
8.00

223.5380
70.49
40.00

296.0663
93.36
65.00

317.1207
100.00
100.00
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รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
เดิมที่สำนักงบประมาณแจ้งว่าจะอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด เป็นรายงวด จำนวน 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 จะจั ดสรรเดื อนตุ ล าคม 2563 ครั้งที่ 2 จะจัดสรรภายในเดื อน มีน าคม 2564 โดยมี เงื่อ นไข
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือรายจ่ายในลักษณะลงทุนจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นหรือ
แผนการก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานฯ
2. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้จัดสรรตาม
ความจะเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 และไตรมาส 2
- รายการครุภัณฑ์ / รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว: อนุมัติงวด 100% ของงบได้รับ
- รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน (อาคารกีฬาและนันทนาการฯ : อนุมัติงวดตามใช้จริงถึงเดือน
มีนาคม 2564
ทั้งนี้หากหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับการอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนด ให้ยื่นขอคำอนุมัติ
จัดสรรต่อสำนักงบประมาณ โดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อประกอบเป็นกรณี
สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต่อมาสำนักงบประมาณได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการอนุมัติงวด โดยจะจัดสรรให้มหาวิทยาลัย
เพื่อให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีเกณฑ์ที่จะจัดสรรโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติจัดสรร ดังนี้
1. รายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดที่เป็นรายการปีเดียวให้จัดสรร
ให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายผูกพันในไตรมาสที่ 3
2. รายจ่าย สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ทั้งที่เ ป็นรายการผูกพันเดิม และผูกพันใหม่
จัดสรรให้ตามความจำเป็นต้องจ่ายตามภาระผูกพัน ในไตรมาส 3
3. รายจ่ายนอกเหนือกรณีตามข้อ 1 และ 2 จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อ
หนี้ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณ รายจ่ายแต่ละแผนงาน
4. กรณีมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติจัดสรรเกิดกว่าที่ได้ในข้อ 1-3 ให้ยื่นคำขออนุมัติเงิน
จัดสรรต่อสำนักงบประมาณ โดยแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อประกอบ การพิจารณา
เป็นกรณีไป
สำหรับส่วนที่เหลือหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากข้อ 1-4 สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้หน่วยรับ
งบประมาณก่อนสิ้นไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป
สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับ
ของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร
และงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMIS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่
ได้รับ ในลั กษณะเงิน อุดหนุ น จะใช้แผนการปฏิบัติ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับอนุ มัติจากสำนั ก
งบประมาณในการเบิกจ่าย
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รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผ ลการดำเนิน งานและผลการเบิ กจ่ายงบประมาณ ณ
สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564 ) ดังนี้
จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น จำนวน 1,437.5584 ล้ า นบาท โดยระหว่ า ง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิท ยาลัยได้ขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ
สำหรับกรณีการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ จำนวน 1 ท่าน และลูกจ้างประจำจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรไปยังงบอุดหนุน ภายใต้กรอบวงเงิน 1.4686 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายจ่ายภาพรวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
อุดหนุนพนักงาน
แผนงานพื้นฐาน/แผนงาน
ยุทธศาสตร์
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายดำเนินงาน

งบได้รบั

โอนเปลี่ยน
แปลง (+ / -)

1,437.5584
1,003.1074
65.4887
937.6187
434.4510

(1.4686)
1.4686
-

317.1207
117.3303

-

งบประมาณหลัง
หมายเหตุ
โอนเปลี่ยนแปลง
1,437.5584
1,003.1074
โอน งปม. ข้าราชการ/
64.0201 ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสถานภาพ
939.0873 จากงบบุคลากรไปงบเงินอุดหนุน
434.4510
317.1207
117.3303

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จากระบบ
GFMIS พบว่ามีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,438.6277 ล้านบาท (ร้อยละ 100.07) จากการตรวจสอบข้อมูล
พบว่ามหาวิทยาลัยได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564 จากงบกลาง จากกรมบัญชีกลาง
รายการงบบุ คลากร จำนวนทั้งสิ้น 1.0693 ล้านบาท เพิ่มเติ มเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เพียงพอสำหรับ
เบิกจ่ายงบบุคลากรดังกล่าว
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) พบว่า
มหาวิท ยาลั ย มี ผ ลการเบิ ก จ่ ายรวมทั้ งสิ้ น 1,174.7581 ล้ านบาท (ร้อ ยละ 81.72) คงค้ างเบิ ก จ่ ายทั้ งสิ้ น
262.8003 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือดังกล่าว จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการที่อยู่ระหว่างกัน
เงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 64 และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เหลือจ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจเช็คข้อมูลจากกองคลัง
โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายดำเนินงาน
รายจ่ายลงทุน

งบได้รับ

จ่ายจริง GFMIS

จ่ายจริง E-financial
คงเหลือ/ค้าง
เบิกจ่าย

ร้อยละ

1437.5584 1,438.6277 (1.0693) 100.07 1,174.7581 262.8003
1,120.4377 1,121.5070 (1.0693) 100.10 954.9021 165.5356
317.1207
317.1207
- 100.00 219.8559 97.2647

81.72
85.23
69.33

จ่ายจริง

คงเหลือ

ร้อยละ

จ่ายจริง
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (จำแนกรายละเอียดรายการ)
รายการ
รวม
แผนงานบุคลากร
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ตอบแทนพนักงาน
อุดหนุนพนักงาน
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน
อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค
ด้านวิทยฯ
ด้านสังคม
อุดหนุนค่าดำเนินงาน
(ค่ารถประจำตำแหน่ง)
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (ส่วนกลาง)
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (วิศวฯ)
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีด้าน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) (คณะวิทยฯ)

1,437.5584
1,003.1074
65.4887
35.5648
8.4898
1.4183
20.0158
937.6187
918.4744
19.1443
387.5334
23.4626
16.7126
6.7500
2.8200

โอน
เปลี่ยนแปลง
1,437.5584
1,003.1074
64.0201
42.5860
1.4183
20.0158
939.0873
919.9430
19.1443
387.5334
23.4626
16.7126
6.7500
2.8200

0.1030
0.0450
0.2406

0.1030
0.0450
0.2406

งบได้รับ

ร้อยละ
100.00
100.00
97.76
119.74
100.00
100.00
100.16
100.16
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS 30 ก.ย. 64
ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 30 ก.ย. 64
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1,438.6277
(1.0693)
(2.09) 1,174.7581
262.8003
81.72
1,004.1767
(1.0693)
100.11 894.9542
106.6846
89.22
65.0895
(1.0693)
101.67
65.0918
(1.0717)
101.67
36.2464
6.3396
85.11
7.3816
(7.3816)
0.9128
0.5055
64.36
20.5510
(0.5352)
102.67
939.0873
100.00 829.8625
109.2248
88.37
919.9430
100.00 811.6156
108.3274
88.22
19.1443
100.00
18.2468
0.8975
95.31
387.5334
100.00 272.5234
115.0100
70.32
23.4626
100.00
23.4626
100.00
16.7126
100.00
16.7126
100.00
6.7500
100.00
6.7500
100.00
2.8200
100.00
1.7468
1.0732
61.94
0.1030
0.0450
0.2406

-

100.00
100.00
100.00

0.0350
0.0135
-

0.0680
0.0315
0.2406

33.98
30.00
-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีตามโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นทีโ่ ครงการพัฒนาดอย
ตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ
(ส่วนกลาง)

เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา (ว.พลังงาน)
ทุนการศึกษา (ส่วนกลาง)
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ (สำนักวิจยั ฯ)
โครงการบริการวิชาการ (ส่วนกลาง)
ครุภณ
ั ฑ์
สิ่งก่อสร้างปีเดียว
สิ่งก่อสร้างผูกพัน
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิต
กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

1.2500

โอน
เปลี่ยนแปลง
1.2500

7.4475
7.0400
0.4075
35.0440
21.4894
13.5546
105.1086
104.6190
107.3931
46.9176
46.9176

7.4475
7.0400
0.4075
35.0440
21.4894
13.5546
105.1086
104.6190
107.3931
46.9176
46.9176

งบได้รับ

ร้อยละ
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS 30 ก.ย. 64
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1.2500
100.00

7.4475
7.0400
0.4075
35.0440
21.4894
13.5546
105.1086
104.6190
107.3931
46.9176
46.9176

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 30 ก.ย. 64
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละ
1.2500
-

7.0400
7.0400
20.3695
20.3695
101.7545
43.7966
74.3049
7.2805
7.2805

0.4075
0.4075
14.6745
1.1199
13.5546
3.3541
60.8224
33.0882
39.6371
39.6371

94.53
100.00
58.13
94.79
96.81
41.86
69.19
15.52
15.52

2

สำหรับรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้
จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 317.1207 ล้านบาท โดยมีผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญารวมทั้งสิ้น
304.9970 ล้านบาท มีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 12.1237 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
ไปแล้วทั้งสิ้น 219.8560 ล้านบาท คงค้างเบิกจ่ายจำนวน 85.1410 ล้านบาท
สำหรับงบประมาณที่คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนจำนวน 12.1237
ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ให้ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนที่มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่าย
ลงทุน โอนงบประมาณดังกล่าวมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายผูกพัน
ตามกฎหมาย ได้แก่
1.1 หนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ
1.2 ค่าใช้จ่ายผูกพันค้างชำระรายการอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้ : ค่า K)
1.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาพรวมที่ถูกปรับลดงบประมาณเป็นรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้
หน่วย : บาท

หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาคารกีฬา (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบได้รับ
317.1207
23.3288
0.0675
25.9477
30.1733
7.7990
2.0907
8.0000
22.9670
10.7928
6.6692
38.1500
12.0000
0.5576
21.1840
107.3931

จัดซื้อจัดจ้าง
304.9970
22.4496
0.0675
25.2302
28.4233
7.7849
1.7912
7.1700
22.3421
10.3126
6.6692
33.1780
11.9769
0.4850
19.7235
107.3931

คงเหลือ
12.1237
0.8793
0.7175
1.7500
0.0141
0.2995
0.8300
0.6250
0.4802
4.9720
0.0231
0.0726
1.4605
-

เบิกจ่าย
ค้างเบิกจ่าย
219.8560
85.1410
16.0896
6.3600
0.0675
25.2302
28.4233
7.7849
1.7912
7.1700
22.3421
6.0268
4.2858
6.6692
31.1097
2.0683
11.9769
0.4850
5.8752 13.8483**
48.8145
58.5786

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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สำหรับส่วนงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายประกอบด้วย
1. คณะผลิ ตกรรมการเกษตร รายการปรับปรุงห้ องปฏิบัติการคณะผลิตกรรมการเกษตร
วงเงิน 13.8483 ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์
จากกรมบัญชีกลาง
2. รายการที่เหลือประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการประมงฯฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารกีฬาและนันทนาการ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานก่อสร้าง และมี
การกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 64 ต่อกองคลังเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 46,917,600 บาท
โครงการพั ฒ นาและผลิ ต กำลั งคนของประเทศเพื่ อ รองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งเป็ น
โครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยขอบเขตของการทำงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้สามารถสร้างชิ้น หรือนวัตกรรมเกษตร
และอาหาร ตลอดจนมีทักษะการเกษตรที่ปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรม
ไทย 4.0 โดยเป็ น การผลิ ต กำลั งคนด้านการเกษตรให้ มีทั กษะด้านการบริห ารจัดการตลอดห่ ว งโซ่อุ ปทาน
(Supply Chain) มีความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตพืช สัตว์และประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย
องค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมเพื่อยกระดับ
การขับ เคลื่ อ นเกษตรก้าวหน้ า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้ า เพื่ อเป็นการพัฒ นากำลังคน
ระดับ อุดมศึกษาให้ มีสมรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้องการของผลิ ตงาน ให้ ตรงกับความต้องการของ
ประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ มาเป็นเครื่องมือสำหรับ
ยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อรองรับ Thailand 4.0
สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มี ขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมด้าน Food Feed Farm
Non-food ด้วยการนำเอาปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือเกษตรกร มาใช้
สร้างชิ้นงานใหม่โดยการใช้เครื่องมือ ทางความคิดร่วมกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและ
การเกษตรมาใช้กับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นการเรียนรู้และทดลองด้วยการใช้
เครื่องมือทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในบริบทของการเกษตรและอาหารจนนำไปสู้การเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพเกษตรกรให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
กรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตรเกษตรพันธ์ใหม่
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โดยมหาวิทยาลัย ได้ส ร้างความร่วมมือในระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ในการพัฒ นา
หลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ประกอบด้วยโมดูล ดังนี้
Module 1 ทันโลกและเทคโนโลยีการเกษตร (Introduction)
Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน
Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร
Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart
Farming)
Module 5 การเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ต (Value-added Product) Module 6 ทักษะการบริห าร
จัดการฟาร์ม (Farm Management)
Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)
ซึ่ง Module ทั้ง 7 ครอบคลุมขอบเขตการพัฒ นาชิ้นงาน 4 ด้าน คือ Food, Feed, Farm,
Non-food โดยมุ่งเน้ น การขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจด้ว ยนวัต กรรม ให้ เกษตรกรสามารถพึ่ งพาตัว เองได้ ภ ายใต้
แนวความคิด (ทำน้อยได้มาก) และยกระดับชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ใช้หลัก การคิดเชิง
อนาคต (Future thinking) การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative thinking) การคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design
thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็น
การติดอาวุธทางความคิดแก่นักศึกษา เมื่อนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรที่มีอยู่ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
สร้างนวัตกรรมที่มีทั้งลักษณะเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้และเชิงความคิด (นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมทาง
ความคิด และนวัตกรรมการบริห าร) สำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามี
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 118 จากแผน (300 คน) มีจำนวนชิ้นงาน จำนวน
98 ชิ้นงาน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 4.9 เท่า
เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีการ
ดำเนินงานต่อ โดยมีการกำหนดเป้าหมายโครงการที่จะต้องผลิตสร้างพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน
300 คน และมีการกำหนดรูปแบบการอบรมและให้ความรู้ในกรอบการดำเนินงานเดิม และมีการขยายผลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำความร่วมมือไว้เพื่อ พัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของผลิตงาน และการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0 ของประเทศต่อไป ซึ่งมีเบิกจ่าย และ
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
โครงการ

งบได้รับ

ผลการเบิกจ่าย
จาก GFMIS

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ
ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand
4.0

46.9176

46.9176

คงเหลือ
-

ผลการ
เบิกจ่ายจาก คงเหลือ
e-fin
7.2805 39.6371
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ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดผลผลิต
(Output)
1. โครงการ และผลงาน
ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่ผ่าน
การนำเสนอเพื่อระดมทุน
(Pitching) และค้นคว้าของ
นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ
2.มีหลักสูตรเกษตร
ก้าวหน้า

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)
มีโครงการ และ
ผลงานด้านเกษตร
สมัยใหม่จาก
นักศึกษาผู้เข้ารับ
การอบรม
มีหลักสูตรเกษตร
ก้าวหน้า

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วิธีการวัด

ผลการดำเนินงานที่ได้

เรื่อง

20

จำนวนผลงานที่
ดำเนินการ

117 เรื่อง

หลักสูตร

1

หลักสูตรที่จัดทำ
ขึ้นเพื่อฝึกอบรม
โดยมหาวิทยาลัย
แม่โจ้

3.ได้เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(MOU)

ได้เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

หน่วยงาน

5

โมดูล
(Modules)

7

4.หลักสูตรมีบทเรียนด้าน มีหลักสูตรมี
เกษตรก้าวหน้า
บทเรียน
ด้านเกษตร

มีหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า
ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน
ด้านเกษตรก้าวหน้า (7
โมดูล) ซึ่งใช้ประกอบการ
เรียนการสอนตลอดการจัด
ฝึกอบรมโดยคณาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MOU และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จำนวนหน่วยงาน ว่าด้วยความร่วมมือในการ
ที่ส่งนักศึกษาเข้า สนับสนุนโครงการฝึกอบรม
ร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรเกษตรก้าวหน้า
(Smart Farming) ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลำพูน
-วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย
-วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่
-วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีแพร่
-วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา
หลักสูตรที่จัดทำ Module 1 ทั น โล ก แ ล ะ
ขึ้นเพื่อฝึกอบรม เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร
โดยมหาวิทยาลัย (Introduction)
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ตัวชี้วัดผลผลิต
(Output)

5. มีผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)
ก้าวหน้า

หน่วยนับ

นักศึกษาที่มีความ
เป็นรู้และความ
เข้าใจแนวเกษตร
สมัยใหม่ และ
เกษตรกรก้าวหน้า
รุ่นใหม่ (Young
Smart Farmer)

คน

เป้าหมาย

วิธีการวัด
แม่โจ้

300

จำนวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วม

ผลการดำเนินงานที่ได้
Module 2 ห ลั ก เก ษ ต ร
พื้นฐาน
Module 3 เครื่องมือฟาร์ม
และระบบโรงเรือนเกษตร
Module 4 เก ษ ต ร แ บ บ
แ ม่ น ย ำ ( precision
Agriculture) แ ล ะการท ำ
ฟ า ร์ ม อั จ ฉ ริ ย ะ (Smart
Farming)
Module 5 การเพิ่ ม มู ล ค่ า
ผ ล ผ ลิ ต (Value-added
Product)
Module 6 ทั ก ษ ะ ก า ร
บริหารจัดการฟาร์ม (Farm
Management)
Module 7 การเป็น
ผู้ประกอบการ (Smart
Entrepreneurship)
291 คน

ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในทุกพื้นที่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นระลอก ๆ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้
การดำเนิ น การจั ด กิจ กรรมเป็ น ไปด้ ว ยความยากลำบาก ด้ ว ยเงื่อ นไขข้ อจำกั ด ต่าง ๆ ตามคำสั่ ง ประกาศ
คณะกรรมการโรคติ ดต่อ จั งหวัด เชีย งใหม่ และประกาศมหาวิทยาลั ย แม่โจ้ รวมถึงความร่ว มมือ ในการส่ ง
นั ก ศึก ษาเข้ าร่ ว มโครงการฯ ตามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ว มมื อระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ กั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 5 แห่ง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ,วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน,วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย) ไม่สามารถเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก
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แนวทางการแก้ไข : ทางโครงการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม (กลุ่มย่อย) และได้
เลื่ อนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ของประเทศ และพื้นที่จังหวด เพื่อให้ ยังคงสามารถ
ดำเนิน การโครงการต่อไปได้และปฏิบั ติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ต่อ มาผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการได้ ขออนุ มั ติ ข ยายระยะเวลาการดำเนิ นงานโครงการฯ โดยมี
ขอบเขตการขยายตั้งแต่ 1 ตุ ลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ส่งผลให้ มีเหตุมาจากการขอเลื่ อนการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ดังนี้
(1) กำหนดการจั ด ฝึ ก อบรมในรุ่ น ที่ 5 จากเดิ ม สิ้ น สุ ด วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 เป็ น วั น ที่
19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/827 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)
(2) กำหนดการจั ดฝึ ก อบรมในรุ่นที่ 6 จากเดิ มสิ้ นสุ ดวัน ที่ 12 กัน ยายน 2564 เป็ น วัน ที่
19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/828 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึง
ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ยั ง คงสามารถดำเนิ น การโครงการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ควบคู่ กั น ได้ รวมถึ งพิ จ ารณาเพิ่ ม
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป สำหรับการดำเนินงาน
โครงการดังกล่าวจะได้รายงานผลให้ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการอีกครั้งต่อไป
2. โครงการบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น โครงการภายใต้ แ ผนงานพื้ น ฐานการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิช าการการเกษตรเป็ นหน่ วยงานกลางในการบริห ารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าว โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภายใต้ผลผลิตดังกล่าว
โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้
โครงการ

งบได้รับ

ผลการเบิกจ่าย
จาก GFMIS

โครงการบริการวิชาการ

35.0440

35.0440

คงเหลือ
-

ผลการ
เบิกจ่ายจาก คงเหลือ
e-fin
20.3695 14.6745

2.1 โครงการบริการวิชาการ จำนวน 11,113,100 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงาน
โครงการทั้งสิ้น 88 โครงการ
โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการดำเนินการแยกส่วนงานดังนี้
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รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 11,113,100 จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 88 โครงการ
ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
11.1131

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ
30,855

0.9100

1

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: การผลิต ตำบลป่าไผ่ และ ตำบลหนองจ๊อม
กุ้งก้ามกรามบูรณาการกับสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (สไปรูลิน่า) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุม่ เกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)

เกษตรกร เยาวชน นักศึกษา

0.1000

40

2

ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยง คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation
ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Aquaculture System, SRAS)

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
บริษัทและบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

0.1000

600

3

ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเลีย้ งกุ้งก้ามกรามแบบแยกเพศ ตำบลป่าไผ่ ตำบลหนองจ๊อม และ
(Mono-Sex) เป็นอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาและบุคคลผูส้ นใจทั่วไป

0.0800

80

4

ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

อำเภอสันทราย และอำเภอใกล้เคียง
จังหวัดเชียงใหม่

ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ
ผู้ที่สนใจ

0.0800

290

5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลีย้ งปลาหมอในร่องสวน
และแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ
อินทรีย์

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
บริษัทและบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

0.0500

50
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ

0.0500

25

6

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปลาช่อน
อำเภอสันทราย และอำเภอเมือง
เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน

7

โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบ
องค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / แม่น้ำ
น่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เกษตรกร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจด้านการเลีย้ งสัตว์

0.0500

40

8

โครงการการผลิตอาหารปลานิลอินทรีย์เพื่อเพาะเลี้ยงปลานิล
อินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย

อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
บริษัทและบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

0.0500

50

9

โครงการการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง
ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
บริษัทและบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

0.0500

50

10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินคุณภาพทาง
ชีวภาพเพือ่ การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ
นักศึกษา ยุวเกษตรกร และศิษย์เก่า

0.0500

40

อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ
บริษัทและบุคคลทั่วไปทีส่ นใจ

0.0500

50

11

19

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
12

13
14
15

ชื่อโครงการ

18

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐาน
การบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง ณ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลา
ไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5-6

0.0500

50

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
ทั่วไป

0.0500

30

โครงการเลี้ยงปูนาในระบบน้ำหมุนเวียนด้วยระบบอัจฉริยะ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงหอย
ขมเชิงพาณิชย์

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป

0.0500

40

0.0500

30

20

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16
โครงการการใช้นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) เพือ่ ยกระดับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ำด้วยวัตถุดิบ
อาหารในร่องน้ำสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่
17

พื้นที่ดำเนินการ

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบอควาโปนิกส์
(Aquaponics)”
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกวงศ์ขิงที่
เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้แบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัด
ชุมพร

คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เกษตรกรและประชาชน

0.5000
0.0500

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เกษตรกรและประชาชน

0.0500

20

เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป

0.0500

30

สวนไม้ผลของเกษตรกรในเขตจังหวัด
ชุมพร

20

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
19

20

21
22
23
24

25

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจเมืองใต้โดย
ใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารสกัดแทนนินจาก
เปลือกกล้วยหอมทองดิบเพื่อการลดของเสียและตะกอนจาก
น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการการพัฒนาการผลิตสาหร่ายทะเลแบบการเพาะเลี้ยง
แบบอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่อาหารปลอดภัย
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและกำจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ”
โครงการการส่งเสริมการใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อสุขภาวะ
และทางการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เกษตรกร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรและบุคคลทั่วไป

0.0500

40

เครือข่ายผู้ปลูกกล้วยหอมทองภาคใต้
(ค.ก.ต.) แถบภาคใต้ตอนบน
โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ชุมพร
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

0.0500

100

เกษตรกร นักศึกษา นักเรียนและประชาชน
ที่สนใจ
เกษตรกรในพื้นที่

0.0500

30

0.0500

50

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชน
ทั่วไป สมาชิกชุมชน

0.0500

50

กลุ่มเกษตรกรฟาร์มกุ้ง นักศึกษาและผู้ที่
สนใจ

0.0500

30

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เกษตรกร และ
ประชาชนทั่ ว ไป

0.0500

50

พื้นที่ดำเนินการ

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

โครงการต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมที่
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อม (Green farm) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของกลุ่มเกษตรกรฟาร์มกุ้ง
โครงการ ไผ่เพื่อการศึกษาและการค้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
26

โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm
2021)

4.9951
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

0.4000

1,600

21
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

27

โครงการจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ระยะ 5 ปี

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

0.2000

100

28

ศูนย์ประสานงานศูนย์กลางความเป็นเลิศเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

0.1000

100

29

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm)

0.1151

100

30

โครงการการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2564

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต เชียงใหม่
แพร่ และชุมพร

0.5000

80

31

การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai
Development Model)

พื้นที่ชุมชนเขตอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

0.1500

130

32

โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ

โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (พื้นที่ 30 ไร่)

0.2000

1,600

33

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

1.0000

2,100

34

โครงการเกษตรล้านนาวิถีแห่งธรรม

0.2000

1,600

35

โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ม.
แม่โจ้
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ม.
แม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

0.5000

2,000

36

โครงการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2563
โครงการศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการ

0.3000

-

0.2400

200

37

หัวหน้าโครงการฯ ผูร้ ่วมโครงการฯ ผู้
ประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป

22
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

สมาชิกชุมชน กลุ่มอาชีพ นักเรียน ในชุมชน

0.1800

250

0.2500
0.0500

1,600

0.1200

1,000

0.2000

1,000

0.1000

20

0.0900

50

0.1000

500

1.3780

20

0.1500

730

วิชาการและวิจัย
38
39
40

โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ตำบลแม่แฝก และ ตำบลแม่แฝก และตำบลแม่แฝกใหม่
ตำบลเจดีย์แม่ครัว
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า
แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ม.แม่โจ้
โครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน
ฟาร์มสาธิต สำนักวิจัยฯ 14 ไร่

41

ฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย)

42

โครงการแม่โจ้ปริทัศน์

43

โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในระบบเกษตรอินทรีย์

44

โครงการผลิตต้นพันธุ์เก๊กฮวยเพื่อบริการแก่ชุมชน ในพื้นที่
โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

45

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในระบบอินทรีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัย
และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แปลงปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องจาก
พระราชดำริ 30 ไร่

เกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน/นักศึกษา
และผูส้ นใจทั่วไป

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

เกษตรกรในโครงการพัฒนาบ้านโปง อัน
เนื่องจากพระราชดำริ 30 ไร่ ผู้ทสี่ นใจการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และผู้ทเี่ ข้าร่วม
นิทรรศการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร
46

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตผัก ปัจจัยการผลิต และแปลง สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

นักเรียน นักศึกษา นักวิขาการ ผูส้ นใจ

23

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ

47

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

สาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตสู่ชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อ บ้านหนองมะจับ บ้านสหกรณ์นิคมหัว
ยกระดับการบริโภคและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครัวเรือน งาน บ้านโป่ง บ้านห้วยแก้ว บ้านพระ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
ธาตุ
จังหวัดเชียงใหม่

48

ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

49

ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง

,ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขา
พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
อ.สันทราย และ อ.ใกล้เคียง จ.
เชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

ประชาชนเขตเทศบาล ต.แม่แฝก อ.สัน
ทราย และเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
เทศบาลตำบลแม่แฝก กลุม่ ยุวเกษตรกร
นักศึกษา

0.0900

300

นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ ผูส้ นใจ
เกษตรกร นักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ
หน่วยานรัฐ/เอกชนในเขตเทศบาล อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่

0.0800

500

0.0800

750
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

50

โครงการพื้นที่อินทรียต์ ้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

51

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

52

ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และ
การผลิตกล้าพันธุ์สมุนไพรปลอดโรค

พื้นที่ดำเนินการ
แปลงผลิตเมล็ดพันธุผ์ ักอินทรีย์ แปลง
สมุนไพร แปลงผักอินทรีย์ แปลงผลิต
ผักสดอินทรีย์ (พืชผัก) ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมเกษตรล้านนา แปลง
ยางพารา แปลงมะม่วง (ฟาร์มบ้าน
โปง) แปลงลำไย (ฟาร์มบ้านโปง )
แปลงปรับปรุงพันธุ์ ศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวิถี
แปลงผลิตพืชไร่อินทรีย์ พื้นที่โรงเรียน
สมาร์ทฟาร์ม แปลงปลูกกัญชา แปลง
กัญชา1 แปลงกัญชา 2
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เกษตรกร ผู้สนใจ

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และ
นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เกษตรกร
เนื้อเยื่อสมุนไพร อาคารพืชศาสตร์และ หน่วยงานเอกชน และประชาชน ผู้สนใจใน
เทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร เขต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และพื้นที่อื่น ๆ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศุนย์เรียนรู้การ
ผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำนักฟาร์ม
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

0.0880

0

0.0800

25

0.0800

100

25

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ
จ.

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

เกษตรกร ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

0.0800

50

53

โครงการคลินิกพืช: การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตร
ปลอดภัย

หมู่ 12 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
เชียงใหม่

54

ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษา

0.0500

30

55

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรสำหรับประโยชน์ทางการผลิตพืชผักอินทรีย์และ
ปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ของชุมชน

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

เกษตรกรผุ้ผลิตพืชอินทรีย์ ผักปลอดภัย

0.0500

30

56

โครงการถ่ายทอดการผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษา

0.0500

30

57
58

โครงการความงามแห่งพืชผัก
โครงการนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

0.4000
0.1000

1600
1600

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

0.6400

59

ฐานเรียนรู้ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์

ม.แม่โจ้ -แพร่ฯ

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผูส้ นใจใน
จังหวัดแพร่

0.0800

30

60

ศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์

ม.แม่โจ้-แพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

0.0800

30

61

ฐานเรียนรู้การผลิตน้ำนมโคอย่างครบวงจร

ม.แม่โจ้ -แพร่

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผูส้ นใจใน
จังหวัดแพร่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นักเรียน นักศึกษา
ผู้สนใจ

0.0800

80
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

62

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิม่ ผลผลิตห้อมด้วยจุลินทรีย์
ตรึงไนโตรเจน

บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่

เกษตรกรผู้ปลูกฮ่อมบ้านลัว

0.0500

20

63

โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านนา
ตมเพื่อเพิ่มมูลค่า
โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูหา

บ้านนาตม ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

กกุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านนา
ตม จังหวัดแพร่ ผู้สนใจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาคูหา

0.0500

30

0.0500

30

65

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
มุ่งสู่ตลาดสีเขียว

บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และ
คนในชุมชน

0.0500

30

66

โครงการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายทีด่ ินทำกินเพื่อ
ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาคูหา

บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร่

ประชาชนบ้านนาคูหา

0.0500

30

67
68

โครงการไมโครกรีนพืชจิ๋วแต่แจ๋ว
โครงการการบริหารการผลิตและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสาหร่ายเตาออร์แกนิค บ้านนาคูหา

อ.ร้องกวาง จ.แพร่
บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่
จ.แพร่

เกษตรกร ผู้สนใจ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่าย
เตาออร์แกนิค บ้านนาคูหา

0.0500
0.0500

25
30

บ้านนาตม อ.สูงเม่น จ.แพร่

เกษตรกร กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาตม
อ.สูงเม่น จ.แพร่

0.0500

30

64

69

โครงการการวางแผนต้นทุนทางการเกษตร สำหรับกลุม่ ผลิต
ข้าวอินทรีย์บ้านนาตม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
70

โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรียส์ ำนัก
ฟาร์มมหาวิทยาลัย

71

โครงการพรรณไม้หลากสีสัน แห่ง ทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.
แพร่

1.4800
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 907 ไร่

นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนเครือข่าย
อินทรีย์ ผู้สนใจ

1.0000

500

0.3500

1600

27
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

72

พื้นที่ดำเนินการ

โครงการการพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์
ฟาร์มมหาวิทยาลัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
73
โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการอนุรักษ์
โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พระราชดำริ
พอเพียง
คณะวิทยาศาสตร์
74

โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโค
นมในสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่

75

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับความปลอดภัย
ทางรังสี และการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร”

76

คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง นักศึกษา ผู้สนใจ

0.0800

100

ขาวบ้านรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เกษตรกร
ผู้สนใจ

0.0500

50

1.สหกรณ์โคนมไชยปราการ อ.ไชย
สมาชิกสหกร์โคนมต่าง ๆ ในจังหวัด
ปราการ จ.เชียงใหม่ 2. สหกรณ์โคนม เชียงใหม่
สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 3.
สหกรณ์โคนมแม่ออน อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่ 4.สหกรณ์โคนมแม่วาง อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ 5.สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่ อ.สารภี /อ.ออยหล่อ/อ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ผู้สนใจทั่วไป

0.2300
0.1000

50

0.0800

150

0.0500

50

0.3000
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ลำดับ
77

ชื่อโครงการ
โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564

พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับประเด็นของ
การจัดทำแบบสอบถาม

ทั่วประเทศ

0.3000

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง

79

โครงการ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ใน
ท้องถิ่น

80

โครงการการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัดน้ำมันหอมระเหย
จากสมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

81

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม

อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
และ ฐานเรียนรู้ปยุ๋ อินทรีขย์แบบไม่
กลับกอง คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ และ
ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

0.1000

760

กลุ่มเกษตรกรอิทรีย์และเครือข่ายเกษตรกร
กลุ่มชาวบ้านผู้ปลูกผักผลไม้อินทรีย์ ผู้สนใจ
นักศึกษา ฯลฯ
ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ (ทต.สันป่าเปา และทต.
หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ
และผูส้ นใจทั่วไป

0.0500

50

0.0500

50

0.0500

50

คณะศิลปศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางกายและการออกกำลัง
กายของผู้สูงอายุ
83
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตอำเภอสัน
ทราย เพื่อสร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ล้านนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

1,000

0.2500

78

82

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

0.1000
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
และพื้นที่ใกล้เคียง

กลุ่มผูส้ ูงอายุ และผูส้ นใจ

0.0500

60

ผู้สูงอายุในชุมชนเขตอำเภอสันทรายและ
คณะทำงาน

0.0500

60

0.2300
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

84

ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์

85

ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงเลีย้ งไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกร

0.1000

500

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บกำจัด
ขยะอินทรีย์ เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป

0.0800

500

0.0500

1,600

86

โครงการแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดอาเซี่ยน ตามรอย
พ่อ "กษัตริย์เกษตร"
วิทยาลัยนานาชาติ
87

88

เป้าหมาย
ผู้รับบริการ

พื้นที่ดำเนินการ

โครงการยกระดับอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่อำเภอสันทราย 1 (เทศบาล
เชิงอาหารของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “Sansai Eat ตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลเจดียแ์ ม่
Local : เปิดตำนาน อาหารพื้นถิ่น”
ครัว และเทศบาลตำบลหนองหาร)
โครงการ Amazing ชีวภัณฑ์ระดับโลก

0.1000
กลุ่มชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

0.0500

100

0.0500

1,600
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2.2 โครงการสนั บ สนุ น งานตามพระราชดำริ จำนวน 5,496,800 บาท มหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ประกอบด้วย
โครงการ
งบประมาณ
พื้นที่ดำเนินงาน
impact/output
รวมทั้งสิ้น
1. โครงการ
สนับสนุนงาน
มูลนิธิโครงการ
หลวง

2. โครงการชั่ง
หัวมันตาม
พระราชดำริ

5.4968
2.4014 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอก
จ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง
หลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สา
ใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่รมิ
จังหวัดเชียงใหม่
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่
ปูนหลวง ตำบลแม่แวน อำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
1.9235 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.
ท่ายาง จ.เพชรบุรี

3. โครงการสืบสาน
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ตาม
พระราชดำริ

0.9039 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. โครงการปิดทอง
หลังพระสืบสาน

0.1000 พื้นที่บ้านปาง ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ จังหวัด

- เกิดการกระจายแผนการผลิต หรือแผน
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพไปสูเ่ กษตรกรราย
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างถูกต้อง จะ
ช่วยให้ลดการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติของ
คนบนพื้นที่สูง
- จะลดอัตราการอพยพแรงงานสู่เมืองใหญ่
ครอบครัวเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากจำนวน 1,900
ครัวเรือนเป็น 2,016 ครัวเรือน

- เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษา
ดูงานลดลง เนื่องจากปัญหาการระบาดของ
โรคโควิด-19
- ไม่สามารถเดินทางไปติดตามผลงาน
หลังจากที่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเข้า
มาศึกษาดูงาน
- ได้แปลงสาธิตการปลูกพืชผักแบบ
ผสมผสานทั้งพืชผักอายุข้ามปี และพืชผักอายุ
สั้นหลากหลายชนิด ในระบบหมุนเวียน
- ได้แปลงสาธิตการปลูกไม้ผลแบบปราณีต
- หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนราชการองค์กร
ปกครองท้องถิ่น, มูลนิธ,ิ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มาศึกษาเรียนรู/้ กระตุ้นให้ผู้
มาใช้บริการน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่
ไปประยุกต์ใช้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่
เกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน
- เกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่/ลำไย นำองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติในการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ลิ้นจี่ติดผล
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โครงการ
แนวพระราชดำริ
พื้นที่บ้านปาง

5. โครงการพัฒนา
บ้านโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินงาน
เชียงใหม่

0.1680 โครงการพัฒนาบ้านโปงอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ม. 6 ต.
ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

impact/output
เพิ่มขึ้น/สร้างเศรษฐกิจในชุมชน
- เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนบ้านปาง
สามารถมาใช้ประโยชน์ศึกษาองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับ
ชุมชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ประเทศ
- กระจายรายได้ให้ประชาชนทุกกิจการ
- เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเกษตรกร
ทั่วไป ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จำนวน 4,879,500
บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาป่า
บ้านโปง เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินงานโครงการฯ ใน 3 พื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ -เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิ ทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัด
ชุมพร
โครงการ

หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น
1. การอนุรักษ์ความ
มหาวิทยาลัย
หลากหลายพืชท้องถิ่น แม่โจ้ - แพร่ ฯ
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ
2. การสร้างต้นแบบ
มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงและ แม่โจ้ - แพร่ ฯ
สร้างการรับรูผ้ ลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
3. โครงการศึกษา
มหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบสารที่พบ แม่โจ้ - ชุมพร
ในราก ใบ ยอด และ
เปลือกไม้ของพืช
สมุนไพรปลาไหลเผือก
เพื่อการอนุรักษ์

งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินงาน

Impact/output

4.8795
0.1236 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1.ฐานการเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น
แพร่ ฯ
ด้านอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชและบริการ
วิชาการที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่สู่
สังคม
0.1500 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1. ผลิตภัณฑ์มะเกีย๋ งเพื่อสุขภาพ
แพร่ ฯ
2. การรับรู้ของผู้บริโภคด้าน
โภชนาการของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
0.0980 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1 สารที่พบในราก ใบ ยอด และ
ชุมพร
เปลือกไม้จากการสกัดสารอย่างหยาบ
ของปลาไหลเผือก
2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารต่างที่
พบในส่วนต่างๆของสมุนไพรนี้คือ ราก
ใบ ยอด และเปลือกไม้
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โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินงาน

Impact/output

สมุนไพรปลาไหลเผือก
ในบริเวณเขตอนุรักษ์
พันธุกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
4. ชุดโครงการ การ
มหาวิทยาลัย
อนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ แม่โจ้ - ชุมพร
และการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายสีน้ำตาลสกุล
Sargassum เพื่อการใช้
ประโยชน์

5. โครงการการเก็บ
รวบรวมพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล
กิ่ง หัว รากเพื่อนำมา
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้
ศึกษา
6. ชุดโครงการ การ
อนุรักษ์และพัฒนา
เคี่ยมแบบบูรณาการ
ครบวงจร
7. ชุดโครงการอนุรักษ์
ชันโรงอย่างบูรณาการ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร

8. การศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมและลักษณะ
ทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง
ในจังหวัดลำพูนและ
แม่ฮ่องสอน

คณะผลิต
กรรมการ
เกษตร

0.2310 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1. คู่มือองค์ความรู้เรื่องสาหร่ายสี
ชุมพร
น้ำตาล
2. ศูนย์เพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล
3. แหล่งรวบรวมจัดเก็บพันธุกรรม
สาหร่ายสีน้ำตาล
4.ต้นแบบระบบการเพาะเลีย้ ง
สาหร่ายทุ่น
5.ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสาหร่ายสี
น้ำตาล
6.ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจาก
สาหร่ายสีน้ำตาล
0.1050 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - จำนวนชนิดพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูป
ชุมพร
เมล็ด ผล กิ่ง หัว รากที่อยู่ในรูปของ
เนื้อเยื่อและในธรรมชาติ

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร

0.4620 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์
ชุมพร
จากต้นเคี่ยมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร

0.2800 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1.จำนวนรังชันโรงเพิ่มขึ้น
ชุมพร
2.ฝึกอบรมการเลีย้ งชันโรง
3.ผลิตภัณฑ์จากชันโรง
0.1400 คณะผลิตกรรมการ
เกษตร

จำนวนสายพันธุ์แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง
ที่มีปลูกอยู่ในจังหวัดลำพูน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และทราบลักษณะทาง
กายภาพของแตงไทยพันธุ์พื้นเมืองแต่
ละสายพันธุ์
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โครงการ

หน่วยงาน

9. การมีส่วนร่วมใน
คณะผลิต
การศึกษารวบรวม
กรรมการ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มี
เกษตร
กลิ่นหอมเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์โดยการสกัด
กลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
10. การศึกษาปัจจัยที่
คณะผลิต
เหมาะสมในการเพิ่ม
กรรมการ
ผลผลิตและปริมาณ
เกษตร
สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของกล้วยไม้
ชนิดนกคุ้มไฟ
(Anoectochilus
burmanicus) โดยใช้
เทคโนโลยีแสง LED ใน
ระบบโรงเรือน
11. จัดตั้งสวนพฤกษ์
คณะ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อ
เศรษฐศาสตร์
รวบรวมและอนุรักษ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้าน
ภาคเหนือ
12. โครงการอนุรักษ์
คณะ
รวบรวมภูมิปัญญาและ สถาปัตยกรรม
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
ศาสตร์
ล้านนา
13. การใช้ประโยชน์จาก
สำนักวิจัยและ
พืชท้องถิ่นสู่การพัฒนา
ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
วิชาการ
การเกษตร
14. สวนพฤกษศาสตร์
คณะ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
แม่โจ้

งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินงาน

Impact/output

0.1050 คณะผลิตกรรมการ
เกษตร หมู่บ้านโปง
ไคร้ อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่

ต้นกล้ากล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิน่
หอม จำนวน 10 ชนิด

0.2500 คณะผลิตกรรมการ
เกษตร

1. สภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟโดย
ใช้เทคโนโลยีแสง LED ในระบบ
โรงเรือน
2. ระบบโรงเรือนโดยใช้เทคโนโลยีแสง
LED ในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้
ชนิดนกคุ้มไฟ

0.0500 คณะเศรษฐศาสตร์
สำนักฟาร์ม
มหาวิทยาลัย

เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมและ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่
นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น
และผู้ทสี่ นใจ

0.2430 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สำนักฟาร์ม
มหาวิทยาลัย

ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรูด้ ้าน
สมุนไพรพื้นบ้านแก่เยาวชน

0.1400 สำนักวิจัยฯ และ
โครงการพัฒนาบ้าน
โปงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
0.1050 คณะวิทยาศาสตร์

1. ต้นแบบในการนำพืชท้องถิ่นมาเพิ่ม
มูลค่าได้
2. ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นผลผลิตจากพืช
ท้องถิ่น
1. ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อร่วมรักษา
ทรัพยากร
2. หลักสูตรท้องถิ่นในการสำรวจ
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดทำ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

34

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินงาน

Impact/output
และชุมชน
3. มุมเรียนรู้ (Learning space) ที่มี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ค้นคว้าด้านพืช

15. การศึกษาข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์
พันธุกรรม และ
องค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีของ
รวงผึ้งเพื่อประโยชน์
ทางการอนุรักษ์

คณะ
วิทยาศาสตร์

0.4750 คณะวิทยาศาสตร์

16. ชุดโครงการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. ศูนย์ประสานงานและ
แผนงานพิเศษด้านการ
บริหารจัดการ เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ
วิทยาศาสตร์

0.8719 คณะวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและ
ส่งเสริม
วิชาการ
การเกษตร

1.0500 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.ทราบความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของต้นรวงผึ้งจากแหล่ง
ต่างๆในประเทศไทย
2. สร้างองค์ความรู้เกีย่ วกับสารสำคัญ
และองค์ประกอบทางเคมีของดอก
รวงผึ้งเพื่อการอนุรักษ์และนำไปใช้
ประโยชน์
3. ทราบถึงปริมาณสารต้านอนุมลู
อิสระของรวงผึ้ง เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ค่า
1. องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยเพื่อการวิจัยเชิงลึก
2. องค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้

1.สามารถนำเสนอผลงานโครงการ
อพ.สธ. – มจ. ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2. สามารถจัดทำแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการ
อพ.สธ. – มจ.
3. สามารถสร้างวิทยากรประจำศูนย์
ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ.
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