บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงำนคณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งำนนโยบำย และแผน โทร.๖๑๒๔
ที่ อว ๖๙.๑.๔.๑.๓/ว ๑๕๐
วันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณจำกแหล่งอื่น เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิน
โครงกำรตำมภำรกิจหน่วยงำน และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ตำมที ่ มหำวิ ท ยำลั ย แม่ โ จ้ - แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำงบประมำณ
รำยรั บ - รำยจ่ ำ ย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเสนอต่ อ คณะกรรมกำรประจ ำมหำวิทยำลั ย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
กำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้เพื่อสนับสนุนโครงกำรตำมภำรกิจหน่วยงำน และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในกำรนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีมติเห็นชอบและพิจำรณำ
งบประมำณเงินรำยได้เพื่อสนับสนุนโครงกำรตำมภำรกิจหน่วยงำน และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ)
และให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑. จัดท ำเอกสำรเสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์ม ย.๐๐๒ พร้อมบันทึกข้อควำมขอจัดส่ ง
โครงกำร (ตำมงบประมำณที่ได้รับ) เสนอตำมขั้นตอนได้ที่งำนบริหำรและธุรกำร (ตั้งแต่วันนี้เป็นต้ น ไป
หรือก่อนกำรดำเนินโครงกำร ประมำณ ๑ - ๒ สัปดำห์ เพื่อเป็นไปตำมขั้นตอนและกระบวนกำรงำนเอกสำร)
ทั้งนี้ โครงกำรจะผ่ำนกำรตรวจสอบและอนุมัติ ตำมลำดับ ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงกำรฯ (งำนนโยบำย และแผน)
๑.๒ ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยโครงกำร (งำนกำรเงินและพัสดุ)
๑.๓ ผู้เห็นชอบโครงกำร (หัวหน้ำงำน/ผู้อำนวยกำรฯ /รอง/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยที่สังกัด)
๑.๔ ผู้อนุมัติโครงกำร (คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
๓. จัดส่งไฟล์โครงกำรตำมแบบฟอร์ม ย.๐๐๒ ที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว มำยังงำนนโยบำย
และแผน (นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้) เพื่อบันทึกลงระบบ E-Project
๔. หำกโครงกำรบันทึกลงระบบฯ เรียบร้อยแล้ว ทำงงำนนโยบำย และแผน จะแจ้งให้ท่ำน
ลงนำมกำรเสนอโครงกำรผ่ำนระบบ E-Project (โปรดตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนลงนำม) เมื่อโครงกำร
ได้รับอนุมัตแิ ล้ว ให้ท่ำนดำเนินกำรเบิกจ่ำยทำงกำรเงิน ต่อไป

๕. รำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำรผ่ ำ นระบบ E-Project ภำยใน ๓๐ หลั ง เสร็ จ สิ้ น
กำรด ำเนิ น งำน พร้ อ มแนบเอกสำรประกอบให้ ค รบถ้ ว นสมบูร ณ์ อำทิ เ ช่ น รำยชื ่ อ ผู้ เ ข้ำ ร่ว มโครงกำร,
แบบประเมินตัวชี้วัดของโครงกำร, รูปภำพประกอบกำรดำเนินงำน และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำร

(อำจำรย์อุบลวรรณ สุภำแสน)
รองคณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อโครงการตามภารกิจหน่วยงาน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
(งบประมาณเงินรายได้, ไม่เบิกค่าใช้จ่าย และงบอื่นๆ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมำตรฐำนด้ำน ICT สำหรับนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

เงินรับฝำก นำยศักดำ ปินตำวงศ์

๒

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

๑๕๐,๐๐๐ นำงวิจิตรำ กระต่ำยทอง

๓

โครงกำร “พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำรของนักศึกษำ

๔

โครงกำรรับรำยงำนตัวบัณฑิตใหม่ สร้ำงสำยใยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๕

โครงกำรประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

๖

โครงกำรแนะแนวนักศึกษำเชิงรุกและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

๑๕๐,๐๐๐ นำยธนำกร แนวพิชิต

๗

โครงกำรสหกิจศึกษำ

๑๒๖,๐๐๐ นำยอภิสิทธิ์ รัตนปภำนันท์

๘

โครงกำรทัศนศึกษำแก่นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ สำยสังคมศำสตร์

๔๐,๐๐๐ นำงวำสนำ วรรณคำ

๙

โครงกำรทัศนศึกษำแก่นักศึกษำชั้นปีที่ ๓ สำยวิทยำศำสตร์

๘๐,๐๐๐ นำงวำสนำ วรรณคำ

๑๐

โครงกำรทัศนศึกษำเแก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

๒๒,๕๐๐ นำงวำสนำ วรรณคำ

๑๑

โครงกำรอบรมกำรพัฒนำตนเองสู่กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร

๑๒

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ ๕ ปี

๙๔,๐๐๐ นำงเหมสุดำ แก้วกอง

๑๓

โครงกำร Smart Agroforest สำขำวิชำเกษตรป่ำไม้

๓๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ต่อลำภ คำโย

๑๔

โครงกำรพัฒนำทักษะและส่งเสริมกำรออกกำลังกำยนักศึกษำ บุคลำกรและศิษย์เก่ำ ประจำปี ๒๕๖๕

๔๐,๐๐๐ ว่ำที่ร้อยโทพีระสันต์ กระต่ำยทอง

๑๕,๐๐๐ นำยอภิสิทธิ์ รัตนปภำนันท์
๓,๐๐๐ นำยธนำกร แนวพิชิต
ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำยธนำกร แนวพิชิต

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงวำสนำ วรรณคำ

ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๑๕

โครงกำรพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๑๐๐,๐๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม

๑๖

โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนหอพัก มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๑๗

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำทุนกำรศึกษำ

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงสุธิดำ นะภิใจ

๑๘

โครงกำรปัจฉิมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมสู่ตลำดแรงงำน

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงสุธิดำ นะภิใจ

๑๙

โครงกำร ชวนกันไปวัด ใส่บำตร ทำบุญ เพิ่มพูนสมำธิ ชำระจิต พัฒนำวัด

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์

๒๐

โครงกำรส่งเสริมและทดสอบสมรรถภำพทำงกำยทั่วไปของนักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนทั่วไป

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์

๒๐

โครงกำรอบรมมำตรฐำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์และกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ฯ

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญำ

๒๒

โครงกำรปรับพื้นฐำนและเพิ่มทักษะทำงคณิตศำสตร์สำหรับนักศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย อ.ดร.สิทธิเดช ศรีน้อย

๒๓

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) ของนักศึกษำฯ (เพิ่มเติม)

๕,๐๐๐ อ.ดร.ปัญจพร คำโย

๒๔

โครงกำรติวเข้มทักษะภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ MJU-DEEP สำหรับนักศึกษำ(เพิ่มเติม)

๓,๐๐๐ อ.อโนชำ สุภำวกุล

๒๕

โครงกำรเกษตรป่ำไม้กับกำรสื่อควำมหมำยภำษำอังกฤษ (เพิ่มเติม)

๓,๐๐๐ ผศ.ดร.กฤษดำ พงษ์กำรัณยภำส

๒๖

โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื่นในป่ำชุมชนบ้ำนแม่ทรำย (เพิ่มเติม)

๓,๐๐๐ ผศ.ดร.กฤษดำ พงษ์กำรัณยภำส

๕,๐๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๑

โครงกำรอบรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำวิจัย

เงินจัดสรรวิจัย ๒%

นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

๒

โครงกำรส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย

เงินจัดสรรวิจัย ๒%

นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม
๑

โครงกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ Green -Organic -Eco University

๑๐,๐๐๐ อ.ดร.วรศิลป์ /นำยกิติพงษ์

๒

โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรปลูกพืชมะเกี๋ยง ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.)

๑๐,๐๐๐ นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ

ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑

โครงกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

๘,๗๕๐ อ.ดร.อภิรดี เสียงสืบชำติ

๒

โครงกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพำณิชย์ หลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-Degree)

๔๑,๐๐๐ ผศ.ดร.พิชญำพร อำยุมั่น

๓

โครงกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่ำงสร้ำงสรรค์

๓๐,๐๐๐ อ.ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง

๔

โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะวิชำกำรและวิชำชีพแก่เยำวชนฯ

๕

โครงกำรแม่โจ้ทูมำร์เกต (Maejo to Market : M2M) ปี ๒

๘,๙๖๖.๘๐ อ.ดร.สิริยุพำ เลิศกำญจนำพร

๖
๗

โครงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ศูนย์กษตรอินทรีย์ต้นแบบ
โครงกำรประยุกต์ภูมิปัญญำอนุรักษ์ พัฒนำดินน้ำป่ำ

๑๐,๐๐๐ ผศ.ดร.วรศิลป์ มำลัยทอง
๑๐๐,๐๐๐ อ.ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น

๘

โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้กำรปลูกพืชมะเกี๋ยง ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพสธ.)

๙

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงบูรณำกำรของห้อมและพืชให้สีครำมของจังหวัดแพร่

๑๐,๐๐๐ นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ
๒๐๐,๐๐๐ รศ.ดร. ณัฐพร จันทร์ฉำย

๑๐

โครงกำรเพิ่มมูลค่ำและกำรถ่ำยทอดกำรใส่เชื้อเห็ดป่ำกินได้ในพื้นที่สวนชำเมี่ยง

๒๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ธนำกร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ

๑๑

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศพลวัตรของชำเมี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศภำคเหนือของ

๑๒

โครงกำรพัฒนำระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ

๗๐,๐๐๐ อ.ดร.พัชรณัฐ ดำวดึงษ์
๒๐๐,๐๐๐ อำจำรย์ ดร.พัชรณัฐ ดำวดึงส์
๒๐๐,๐๐๐ นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ

๑๓
๑๔

โครงกำรพัฒนำแปลงปลูกและกำรใช้ประโยชน์จำกพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภำยใต้ในโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โครงกำรพัฒนำชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง

๑๕

โครงกำรศึกษำหำสำรให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อกำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร

๒๐๐,๐๐๐ อ.ดร.พิชญำพร อำยุมั่น

๑๖

โครงกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่ำเพื่อขยำยผลสู่ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร. วรรณำ มังกิตะ

๑๗

โครงกำรสร้ำงต้นแบบธุรกิจกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง

๒๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำเกษม

๑๘

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรวำงแผนภำษีและกำรจัดทำบัญชีธุรกิจ"

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงศิรภัสสร กันถำด

๑๙๘,๐๐๐ อ.ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส

๑๐,๐๐๐ อ.ดร.วันวสำ วิโรจนำรมย์

ลาดับ
๑๙

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒๐

โครงกำรฐำนเรียนรู้กำรผลิตอำหำรสัตว์ลดต้นทุน
โครงกำรฐำนเรียนรู้ปัจจัยกำรสนับสนุนพืชอินทรีย์

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.ดุจดำว คนยัง
๕๐,๐๐๐ อ.ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน

๒๑

โครงกำรฐำนเรียนรู้กำรส่งเสริมกำรผลิตพืชอำหำรปลอดภัย

๒๒

โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรทำเกษตรผสมผสำนด้วยระบบ Smart Farm

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.สิริโสภำ อินขะ วรรณวงศ์
๕๐,๐๐๐ นำยสิทิไวกูล ทิรำวงศ์

๒๓

โครงกำรพัฒนำศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตำมแนวทำงพระรำชดำริ ฯ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)

๒๔

โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะวิชำกำรและวิชำชีพแก่เยำวชนฯ

๒๕

โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 2565

๒๖

โครงกำรพัฒนำกลุ่มแปรรูปกล้วย บ้ำนบุญแจ่มฯ

๒๗

โครงกำรพัฒนำทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ

๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.กรรณิกำร์ กำรญจันดำ

๒๘

โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ฯ

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.ภัทรำพร ผูกคล้ำย

๒๙

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำจิ้งหรีด

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.น้ำฝน รักประยูร

๓๐

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือผู้สูงอำยุ

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.สมบัติ กันบุตร

๓๑

โครงกำรพัฒนำกิจกำรท่องเที่ยวชุมชน ต.ช่อแฮ

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.เกษรำพร ทิรำวงศ์

๓๒

โครงกำรเพิ่มมูลค่ำโฮมสเตย์ตำมวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง

๓๓

โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพำะเนื้อเยื้อกล้วยไม้พื้นถิ่น

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญำ

๓๔

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งในกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.เกศินี วีรศิลป์

๓๕

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

๕๐,๐๐๐ อ.อโนชำ สุภำวกุล

๓๖

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน

๕๐,๐๐๐ อ.ดร.รัชนีวรรณ คำตัน

๓๗

โครงกำรถ่ำยทอดทักษะด้ำนกีฬำสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2565

๔๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงศิรภัสสร กันถำด
๑๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ศสิกำนต์ คู่วัฒนำ
๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ฑีฆำ โยธำภักดี

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย ว่ำที่ รท.พีระสันต์ กระต่ำยทอง

ลาดับ
๓๘

โครงการ
โครงกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรเพื่อจำหน่ำยเป็นผลิตภัณฑ์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (เพิ่มเติม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
๑๑,๙๒๐ นำงสุรัลชนำ มะโนเนือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑

โครงกำรสืบสำนประเพณีทอดผ้ำป่ำสำมัคคี

๒

โครงกำรแห่เทียนพรรษำ

๓

โครงกำรชวนน้องใหม่แอ่วเมืองแป้

๒,๕๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม
๒,๕๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม
๒,๕๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม

๔

โครงกำรส่งเสริมมำรยำทไทยและกำรแข่งขันกำรตีกลองปูจำ

๓,๐๐๐ นำยภิญโญ ผลงำม

๕

โครงกำรสืบสำนประเพณีปีใหม่เมือง

๕,๒๔๐ นำงสำวจุฬำลักษณ์ เครื่องดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
๑

โครงกำรกิจกรรม ๕ ส.

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงสำวจุฬำลักษณ์ เครื่องดี

๒

โครงกำรพัฒนำงำนมุ่งสู่กำรทำงำนเป็นทีมของบุคลำกรสำยสนับสนุนฯ

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย นำงสำวจุฬำลักษณ์ เครื่องดี

๓

โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย อ.อุบลวรรณ/ธนันธรณ์/ถิรนันท์

๔

โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย อ.อุบลวรรณ/ธนันธรณ์/ดุลฤดี

๕

โครงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของแผนพัฒนำส่วนงำนและคำรับรองกำรปฏิบัติงำน

ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย อ.อุบลวรรณ/ธนันธรณ์/ถิรนันท์

๖

โครงกำรพัฒนำและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับบุคลำกร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑,๘๐๐ นำยศักดำ ปินตำวงศ์

๗

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วย TOR และ APS ประจำปี ๒๕๖๕

๓,๑๕๐ อ.ดร.สิริยุพำ เลิศกำญจนำพร

๘

โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อทบทวนแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและพัสดุ ๒๕๖๕

๑,๒๐๐ อ.ดร.สิริยุพำ เลิศกำญจนำพร

๙

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (เพิ่มเติม)

๓,๐๐๐ อ.ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ

ลาดับ

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ
โครงกำรศูนย์พัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรและรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหำวิทยำลัย
๑ แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๕,๓๐๙,๒๐๐ คณบดี/รอง/ผู้ช่วย
๙,๓๕๑,๗๕๗

