
เบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 30,000.00 30,000.00 -             ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

2 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองกฐิน มทร.ล้านนา เชียงราย 2563 50,000.00 50,000.00 -             ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

3 โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา 40,000.00 40,000.00 -             ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

4 โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา 30,000.00 30,000.00 -             ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

150,000.00 150,000.00 -            

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ มะเก๋ียง 54,000.00 53,998.95 1.05            ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ

2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการส ารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมมันพ้ืนบ้านในเขตภาคเหนือเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
30,000.00 28,784.95 1,215.05      งานวิจัยและบริการวิชาการ

84,000.00 82,783.90 1,216.10

โครงการบริการวิชาการ

1
โครงการการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี ท่ีสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
35,000.00 28,800.00 6,200.00      อ.จรัสศรี โนมี

2

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีวิสหกิจชุมชน

เกษตรทฤษฏีใหม่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2563
130,000.00 130,000.00 -             อ.ภัทราพร สมเสมอ

3
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์:การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ฯ
30,000.00 30,000.00 -             อ.ณฐมน  ทรัพย์บุญโต

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

รวม

รวม

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

4
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ : ถ่ายภาพสร้างคลิปขายผลิตภัณฑ์อย่างไร

ให้ปัง
30,000.00 30,000.00 -             อ.กมลลักษณ์  ชัยดี 

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ บ้านดงเจริญ จ.เชียงราย 130,000.00 130,000.00 -             อ.ณัฐรกานต์ ค าใจวุฒิ

6
โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ : ระบบการจัดการน้ าอัจฉริยะเพ่ือ

การเกษตรด้วยเทคโนโลยี LOT
40,000.00 40,000.00 -             ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์

7
โครงการการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตข้าวหลามของวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามข้าว

กล้องหมู่ 4 เพ่ือหาแนวทางด้วยการน าเทคโนโลยีเข้าไปช่วยบริหารจัดการ
24,000.00 23,990.00 10.00          ผศ.วิโรจน์ ปงลังกา

8
โครงการการออกแบบและพัฒนาผานไถกลบต่อซัง และฟางข้าว ส าหรับเกษตรยุกใหม่

35,000.00 35,000.00 -             อ.อ านวย ค าบุญ

9
โครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน 

ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจ าปีงบประมาณ 2563
30,000.00 30,000.00 -             อ.จรัสศรี โนมี

484,000.00 477,790.00 6,210.00

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

1
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการผลักดันผลงานสู่การใช้

ประโยชน์ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตเชียงราย-

พะเยา

250,000.00 46,424.00 203,576.00   อ.ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์

250,000.00 46,424.00 203,576.00

โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

1 โครงการสร้างคุณค่าอาหารชาติพันธ์ุ 120,000.00 115,700.00 4,300.00      นส.สุวิสา ทะยะธง

รวม

รวม



เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผลการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการล าดับท่ี

งบประมาณแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

2
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมอาหารชาติพันธ์ุ(ข้าวแรมฟืน)

80,000.00 80,000.00 -             อ.กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล

3 โครงการ "การสร้างต้นแบบบริษัทจ าลองเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย์ 300,000.00 300,000.00 -             ผศ.ณภัทร ทิพย์ศรี

500,000.00 495,700.00 4,300.00

โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning)

1 โครงการ ภายใต้แผนงานขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนรู้ 400,000.00 255,992.00 144,008.00   อ.สุภัทรจิต์ มะโนสด

2
โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา และสอศ.เพ่ืออุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม
382,050.00 382,050.00 -             อ.อ านวย ค าบุญ

782,050.00 638,042.00 144,008.00

2,250,050.00 1,890,739.90 359,310.10

รวม

รวมท้ังหมด

รวม


