
 รายงานการประชมุหารือแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานของสถานวีิจัยและพฒันาล าไยหริภุญไชย 
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 

รายนามผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      (ประธาน) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม   หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ 

4. นางสาววิไลพร ธรรมตา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

5. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ  หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

6. นางสาวบุณรดา ไชยกันทา   หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ  

      (สถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหรภิุญไชย) 

7. นางสาวพัชราพร บุญจนัต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน 

8. นางสาววริาวรรณ ใจเงิน   พนักงานปฏิบัติงาน      (เลขานุการ)  

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

 ประธานเปิดประชุมและด าเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

1. การจัดท าแผนการด าเนินงานของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย ปีงบประมาณ 2561 
อ้างถึงมติที่ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้หารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 โดยให้สถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชยจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานและการติดตามผลการด าเนินงานของสถานีวิจัยและ
พัฒนาล าไยหริภุญไชย แล้วนั้น คณะฯ จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ร่วมกัน
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และ
ฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ นางสาวบุณรดา ไชยกันทา และงานนโยบายและแผน ร่วมกัน 

นางสาวบุณรดา ไชยกันทา ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไย
หริภุญไชย ดังนี้ ในปี 2559 และ 2560 ไม่ได้ใช้งบประมาณของคณะฯ แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ให้ยืมเงินหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย  

นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2560 สถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชยยังได้ท าโครงการผลิตล าไย
นอกฤดูกาลโดยด าเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ จากงบประมาณยืมเงินทดรองจ่ายของศูนย์บริการ
วิชาการฯ เดือนละ 55,000 บาท และได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานปี 2557-2560 ดังนี้ 
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เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2557- 2560 จากการผลิตล าไยนอกฤดู ขายมะม่วงเขียวมรกต
และขายกล้าพันธุ์มะม่วงและล าไย 
ปีงบประมาณ  รายได้ ค่าใช้จ่าย รวม

รายจ่าย 
หมายเหตุ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าวัสดุ 
2557 508,010 154,189.40 612,238 200,000 966,427.40 งบจากคณะฯ 
2558 93,018 155,968.86 652,297 142,300 950,565.86 งบจากคณะฯ 
2559 519,403 137,255.98 337,480 417,743 892,478.98 งบจากเชียงใหม่

เฟรชมิลค์ 
2560 727,793 126,686.41 350,220 243,296 720,202.41 งบบริกาวิชาการ 

 
แผนการประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ของสถานีวิจัย
และพัฒนาล าไยหริภุญไชย 

 
จากการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 มีรายจ่ายจ านวน 720,202.41 

บาท เมื่อเทียบกับแผนการประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 750,000 บาท ที่ประชุม
เห็นว่าการด าเนินโครงการผลิตล าไยนอกฤดูกาล มีรายรับคงเหลือน้อยแต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากไม่คุ้มกับ
การลงทุน 
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจ่ายการผลิตล าไยนอกฤดูของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย
ปีงบประมาณ 2561 

วันเดือนปี ประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ 
(บาท) ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ค่าวัสดุ รวม 

ตุลาคม  2560  10,000   25,000   20,000   55,000   
พฤศจิกายน 2560  10,000   25,000   20,000   55,000   
ธันวาคม 2560  10,000   25,000   20,000   55,000  200,000 
มกราคม 2561  10,000   25,000   20,000   55,000   
กุมภาพันธ์ 2561  10,000   25,000   20,000   55,000   
มีนาคม 2561  20,000   25,000   10,000   55,000  200,000  
เมษายน 2561  20,000   25,000   10,000   55,000   
พฤษภาคม 2561  15,000   25,000   15,000   55,000  70,000 
มิถุนายน 2561  10,000   25,000   20,000   55,000  200,000 
กรกฎาคม 2561  10,000   30,000   15,000   55,000   
สิงหาคม 2561  10,000   25,000   20,000   55,000   
กันยายน 2561  10,000   25,000   20,000   55,000   

รวม  145,000   305,000   210,000   660,000   670,000.00  
โดยประมาณการรายรับของการผลิตล าไยนอกฤดูในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 670,000 

บาท และมีประมาณรายจ่ายการผลิตล าไยปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวนเงิน 660,000 บาท  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย ค่อนข้างสูงมากเห็นควรให้มี
การปรับลดรายจ่ายลง ดังนี้ 
 
ประมาณการรายจ่าย การผลิตล าไยนอกฤดู ปีงบประมาณ 2561 (ปรับลด) 

วัน/เดือน/ปี ค่าไฟฟ้า ค่าแรง  ค่าวัสดุ           รวม    (บาท) 
ตุลาคม        2560 3,000 25,000 20,000 48,000 
พฤศจิกายน  2560 9,000 24,000 20,000 53,000 
ธันวาคม      2560 9,000 24,000 21,000 54,000 
มกราคม      2561 7,000 24,000 15,000 46,000 
กุมภาพันธ์  2561 12,000 24,000 15,000 51,000 
มีนาคม      2561 10,000 24,000 12,000 46,000 
เมษายน     2561 14,000 24,000 12,000 50,000 
พฤษภาคม  2561 14,000 24,000 9,000 47,000 
มิถุนายน    2561 4,000 24,000 5,000 33,000 
กรกฎาคม  2561 2,000 24,000 5,000 31,000 
สิงหาคม    2561 4,000 24,000 5,000 33,000 
กันยายน    2561 2,000 24,000 4,000 30,000 

รวมรายจ่าย 90,000 289,000 143,000 522,000 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงแต่ผลก าไรก็ยังคงต่ า ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควร

ให้ยกเลิกโครงการผลิตล าไยนอกฤดูกาล และให้ใช้งบประมาณส าหรับการดูแลและบ ารุงรักษาต้นล าไยตามปกติ
เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป โดยคณะฯ จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานีวิจัย
และพัฒนาล าไยหริภุญไชย ดังนี้ 
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1. สนับสนุนค่าไฟจากงบประมาณแผ่นดินปี 2561 หมวดค่าสาธารณูปโภค ให้สถานีวิจัย
และพัฒนาล าไยหริภุญไชย จ านวน 120,000 บาท  

2. คณะฯ ตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2561 ส าหรับเป็นค่าด าเนินการให้สถานี
วิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย จ านวน 200,000 บาท  
อย่างไรก็ตาม นางสาวบุณรดา ไชยกันทา ยังคงยืนยันที่จะด าเนินโครงการผลิตล าไยนอก
ฤดกูาลผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ต่อในปีงบประมาณ 2561  

3. รายได้จากการขายผลผลิตของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชยให้น าส่งคณะฯ ดังนี้ 
- ก าไรคงเหลือจากการด าเนินโครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ (โครงการผลิตล าไยนอก

ฤดกูาล) ให้น าส่งคณะฯ 
- รายได้จากการขายกล้าพันธุ์ล าไยและมะม่วง 
- รายได้จากการขายมะม่วงเขียวมรกต 

4. คณบดีรับจะหางบประมาณเพ่ือช าระหนี้คงค้างของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย
ให้กับบริษัท เฟรชมิลค ์

5. เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษา 
ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะฯ ตั้งงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 300 ,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
ด าเนินการของสถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย ดังนี้ 
เงินสะสมสมทบพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
(นางพัชรินทร์ ปลุกเสก) 

18,000  บาท 

ค่าใช้สอย (จ้างเหมาคนงาน 2 คน) 216,000 บาท 
ค่าวัสดุ    30,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค   36,000 บาท 

2. น ารายได้จากการขายผลผลิตทั้งหมดส่งให้คณะฯ  
3. ให้สถานีวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชยจัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์ล าไย เพ่ือเป็นแหล่งศูนย์

การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และชุมชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   วาระอ่ืน ๆ 

-                    
เลิกประชุม เวลา  16.30 น. 
 
  

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
    พนักงานปฏิบัติงาน 

              ผู้บันทึกการประชุม 

      (นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
              เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
                      ผู้ตรวจการประชุม 

 


