
หน่วยงาน ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ  งบประมาณอนุมัติ งบประมาณขอต้ัง สรุปงบประมาณ งบประมาณสูง/ต ่า ร้อยละ
รายรับสุทธิ 64 ณ ก.พ.64 (ต้นปี) (ปรับเพิ มกลางปี) รวมท้ังปี กว่าประมาณการรายรับ

ส่านักงานคณะ 28,412,290.00      7,325,433.75       25.78% 49,912,950        2,400,000          52,312,950        23,900,660-                -84.12%
ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง)* 30,225,740         2,000,000         32,225,740         
งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 8,000,200           -                  8,000,200           
งำนบริหำรท่ัวไป 2,371,000           -                  2,371,000           

 - หน่วยประชำสัมพันธ์ 1,553,390           -                  1,553,390           
 - หน่วยกำยภำพ 1,772,200           -                  1,772,200           

งำนนโยบำยและแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 274,800             -                  274,800             
 - หน่วยสำรสนเทศ 358,000             -                  358,000             

งำนบริหำรงำนวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 2,650,720           -                  2,650,720           
 - หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 828,000             -                  828,000             
 - หน่วยห้องปฏิบัติกำรกลำง 1,147,300           400,000            1,547,300           

งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ 731,600             -                  731,600             
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 935,250.00          9,355.50             1.00% 884,200            -                   884,200            51,050                     5.46%
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 4,142,655.00       687,353.21          16.59% 6,915,380          -                   6,915,380          2,772,725-                 -66.93%
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 5,861,287.00       1,641,739.68       28.01% 6,163,900          230,500            6,394,400          533,113-                    -9.10%
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5,782,300.00       1,340,958.95       23.19% 5,389,630          -                   5,389,630          392,670                    6.79%
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น่้า 5,201,032.00       1,820,789.99       35.01% 5,667,290          -                   5,667,290          466,258-                    -8.96%
ภาควิชาเกษตรที สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 699,800.00          146,606.45          20.95% 593,500            -                   593,500            106,300                    15.19%
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2,136,920.00       460,077.00          21.53% 2,668,820          -                   2,668,820          531,900-                    -24.89%
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที สูง 3,735,225.00       895,348.89          23.97% 5,118,570          -                   5,118,570          1,383,345-                 -37.04%
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,597,130.00       623,645.25          39.05% 3,872,060          -                   3,872,060          2,274,930-                 -142.44%

 - หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 89,910.00            121,500.00           135.14% 555,700             -                  555,700             465,790-                    -518.06%
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี ยว 1,415,600.00       160,947.60          11.37% 1,407,100          -                   1,407,100         8,500                       0.60%

รวม (คณะเกษตรศาสตร์) 60,009,399.00      15,233,756          25.39% 89,149,100        2,630,500          91,779,600        31,770,201-                -52.94%
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 20,751,250.00  5,474,513.76       26.38% 16,812,100        -                   16,812,100        3,939,150                 18.98%

รวม (ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 20,751,250.00      5,474,513.76       26.38% 16,812,100        -                   16,812,100        3,939,150                 18.98%
รวมท้ังส้ิน 80,760,649.00      20,708,270.03      25.64% 105,961,200       2,630,500          108,591,700       27,831,051-                -34.46%

ณ วันที  15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลางปี)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารหมายเลข 4.1



หน่วยงาน งบประมาณขอต้ัง หมายเหตุ
หน่วยงาน : ส่านักงานคณะฯ (ส่วนกลาง) 2,000,000          
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 2,000,000          

งานบริหารทั วไป 2,000,000          
กองทุนสินทรัพย์ถาวร 2,000,000          

งบลงทุน 2,000,000          
 สิ งก่อสร้าง 2,000,000          

 - งานก่อสร้างร้ัว ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร 2,000,000           เน่ืองจากวัวแดงจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ เข้ามาในพ้ืนท่ี
   แม่เหียะ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สร้างความเสียหายกับแปลงวิจัย

รายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลางปี)
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หน่วยงาน งบประมาณขอต้ัง หมายเหตุ
หน่วยงาน : หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง 400,000            

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 400,000            
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 400,000            

 กองทุนบริการวิชาการ 400,000            
งบเงินอุดหนุน 400,000            

เงินอุดหนุนทั วไป 400,000            
 - โครงการวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 400,000             วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ เพ่ือให้การบริการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิต ด้านการเกษตรแก่เกษตกร ผู้ประกอบการ
และผู้สนใจท่ัวไป และเพ่ือเป็นงบประมาณสนับสนุนเบ้ืองต้นส าหรับแผนการ
สร้างรายได้ให้แก่ห้องปฏิบัติการกลาง ให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ โดยประมาณการรายรับท่ีคาดว่า
จะเกิดจากการด าเนิงานโครงการไว้ท่ี 3,070,000 บาท

รายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลางปี)
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หน่วยงาน งบประมาณขอต้ัง หมายเหตุ
หน่วยงาน : ส่วนกลางภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 230,500            

แผนงานการเรียนการสอน 230,500            
งานจัดการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 230,500            

 กองทุนเพื อการศึกษา 100,000            
งบด่าเนินการ 100,000            

ค่าใช้สอย 100,000            
 - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องธุรการ 100,000             เพ่ือปรับปรุงห้องธุรการภาควิชาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของภาควิชา และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และบุคลท่ัวไป และให้พร้อมต่อการด าเนินงานในการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ งานเอกสาร และงานอ่ืน ๆ ของภาควิชา

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 130,500            
งบลงทุน 130,500            
ค่าครุภัณฑ์ 130,500            
  - ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน  2 ชุด 9,200                 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังในส่วนของ

การจัดการเรียนการสอน การประชุม การบริการวิชาการ ของภาควิชา และสาขาวิชา
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 53,600               เพ่ือทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดิมของภาควิชาท่ีท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและ

เกิดความขัดข้องในระหว่างการท างาน ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนด้านการจัดการ
การเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชา และ
สาขาวิชา รวมท้ังงานธุรการและงานเอกสารต่าง ๆ นอกจากน้ียังช่วยสนับสนุนงานเชิงรุก
ของภาควิชาท่ีก าลังจะด าเนินการในอนาคตอันใกล้ คือ การจัดหารายได้ของภาควิชา

 - เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน 3 ชุด 7,500                 เพ่ือใช้ประกอบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยส ารองไฟฟ้าในระหว่างการท างาน
และลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ในระหว่างการท างาน ซ่ึงจะช่วยลดผลเสียหายต่องาน
ท่ีด าเนินการอยู่

รายละเอียดค่าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลางปี)
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หน่วยงาน งบประมาณขอต้ัง หมายเหตุ
 - เคร่ืองปร้ินสี   จ านวน 1 เคร่ือง 8,900                 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านธุรการของภาควิชามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังในส่วนของ

การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ งานเอกสาร การติดต่อ
ส่ือสาร และงานอ่ืน ๆ ของภาควิชา รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมเชิงรุกท่ีก าลังจะด าเนินการ
ในอนาคตอันใกล้ เช่น การจัดหารายได้ของภาควิชา

 - มอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน  ขนาด 25 แรงม้า 380V 49,300               สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีแปลงวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
งานวิจัยของบุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 ประมาณ 40 ไร่ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบการส่งน้ าท่ีดี และเพียงพอต่อความต้องการ
งานวิจัยของพืชแต่ละชนิด แต่เดิมแล้ว สาขาพืชไร่ ได้ใช้ระบบมอเตรอ์ของสถานีวิจัย
การเกษตรแม่เหียะ เพ่ือสูบน้ าส่งกระจายไปยังพ้ืนท่ีวิจัย แต่เน่ืองจากมอเตอร์ได้เสียหาย
ไม่สามารถท างานได้ เน่ืองจากมีอายุการใช้งานท่ีนาน และไม่สามารถท างานสูบน้ าได้ต่อไป
ทางสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตรืและปฐพีศาสตร์ ยังไม่เคยมีครุภัณฑ์มอเตอร์ท่ีใช้
ในการสูบน้ า เพ่ือให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และงานวิจัย สามารถด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดซ้ือมอเตอร์พร้อมติดต้ัง ของภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์

 - พัดลมต้ังพ้ืนขนาด  16  น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง 2,000                 เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ สาขาวิชาพืชไร่ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้
การการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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