รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

ก

คำนำ
แผนยุ ทธศาสตร์ สานั กส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 –
2565) จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพื่อ
การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานตามแผน โดย
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จจากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้ านนาให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ชั้ น น าสู่ ล้ านนาสร้ างสรรค์ และมุ่ งส่ งเสริ มอั ตลั ก ษณ์ ล้ านนาเพื่ อ สร้ า ง
สภาพแวดล้ อม/บรรยากาศล้ านนาร่ วมสมั ยในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 (ตามพั น ธกิ จ ) :
พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของสังคมและชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหาร
จั ด การที่ มุ่ ง เน้ น หลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ความยั่ ง ยื น และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริม และทานุบารุงศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ตลอดจนการสนับสนุนส่ งเสริมการพัฒ นามหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ให้
บรรลุผลสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดทา
เป็ น รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) เพื่อรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สรุปรำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ประจำไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ก
ข
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนาสู่
ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนา
ร่วมสมัยในรั้ว มช.
ตัวชี้วัด 1.1
จำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
ตัวชี้วัด 1.2
ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับควำมรู้ด้ำนวิถีชีวิต
ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
ตัวชี้วัด 1.3
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย
ตัวชี้วัด 1.4
จำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรดำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำก
แหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)
ตัวชี้วัด 1.5
ร้อยละกำรยอมรับของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้ำนนำ (ตัวชี้วัดใหม่)
ตัวชี้วัด 1.6
ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
มช.
ตัวชี้วัด 1.7
ร้อยละกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ด้ำน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำชั้นนำในระดับชำติ
ตัวชี้วัด 1.8
จำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม
ตัวชี้วัด 2.1
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 2.2
จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 2.3
จำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 2.4
ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ตัวชี้วัด 2.5
ร้อยละกำรของกำรนำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/
สืบสำน เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)

14

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 3.1
ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรที่เป็นเลิศ
(EdPEx200)
ตัวชี้วัด 3.2
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
ตัวชี้วัด 3.3
ร้อยละของบุคลำกรสำนักฯ ที่มีควำมพึงพอใจและควำมสุขในโครงกำร Happy
CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข

19

14
15
16
17
18

19
20
22

ค
ตัวชี้วัด 3.4
ตัวชี้วัด 3.5
ตัวชี้วัด 3.6

จำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และ
รำยได้อื่นๆ
ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุง/พัฒนำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภำยใน
สำนักฯ

23
25
26

1
รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ แผน/ผล
(รอบ 5 เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนาสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช.
1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 1.1 จานวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน
คน
แผน
9,000
10,000
12,000
13,000
ล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
โบราณล้านนา มช.
ผล
12,885
8,667
และวัฒนธรรมล้านนาอันดับหนึ่งของ ชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัต
บรรลุ/
บรรลุ
ชาติ และสร้างรากฐานล้านนา
ลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น
ไม่บรรลุ
สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์และเกิด
1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงาน
ร้อยละ
แผน
80
80
80
80
ความยั่งยืน
และผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ
ผล
75.44
77.80
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ผลงาน
ไม่บรรลุ
ล้านนา มช.

1.2 สร้างการรับรู้ Visibility
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มช.

1.2 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ
เชิงรุก

1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

ร้อยละ

1.4 จานวนเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)

บาท

1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)
1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ร้อยละ

ร้อยละ

แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล

80
92.31
บรรลุ

แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

80
60.61
ไม่บรรลุ

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา
ฐาปนีย์

80
100

80

80

ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์
ชุติมา
วาสนา
ปรียาลักษณ์

TBA
3,754,200

TBA

TBA

ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์
งานบริการฯ ชุติมา
งานบริหารฯ วาสนา
ปรียาลักษณ์

รอรายงาน

TBA

TBA

TBA

รอรายงาน

85
72.12

90

90

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา
งานบริการฯ วาสนา
ปรียาลักษณ์
งานบริการฯ วาสนา
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ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการ
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนาชั้นนาในระดับชาติ

1.3 พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์
ของสานักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

1.8 จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.1 บริการวิชาการด้าน
2.1 ให้บริการวิชาการด้านอบรม
2.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม หลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิปํญญา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม

2.2 ให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม

หน่วยนับ แผน/ผล
ร้อยละ

คน

หลักสูตร

2.2 จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ครั้ง

2.3 จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

คน

2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ร้อยละ

2.5 ร้อยละการของการนาความรู้จากการบริการ
วิชาการของสานักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
(ตัวชี้วัดใหม่)

ร้อยละ

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564
(รอบ 5 เดือน)
85
90
78.00

2565
90

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

80
77.89
ไม่บรรลุ

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา
วาสนา

1,000
1,075
บรรลุ

5,000
2,604

6,000

7,000

แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
แผน
ผล
ผลงาน
แผน
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

6
7
บรรลุ

9
3

12

15

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
สนั่น

6
7
บรรลุ

9
3

12

15

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
สนั่น

150
225
บรรลุ

200
80

250

300

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
สนั่น

80
91.71
บรรลุ
80
100.00
บรรลุ

80
95.71

85

85

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
ฐาปนีย์

80

80

80

ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์
สุขธรรม

งานบริการฯ วาสนา
งานบริหารฯ นนทกานต์

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ แผน/ผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.1 บริหารงานและจัดการ
3.1 พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์
3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
คะแนน
แผน
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้มี
CMU-EdPEx 2562-2565
การศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ
ผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)
(EdPEx200)
บรรลุ/
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ไม่บรรลุ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ระดับ
แผน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของ
ร้อยละ
แผน
บุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC :
ผล
องค์กรแห่งความสุข
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
3.2 สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มี 3.4 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงิน
บาท
แผน
อยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
ผล
และประสิทธิผลสูงสุด
อื่นๆ
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
3.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์
3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
ร้อยละ
แผน
สิ่งแวดล้อมและพลังงานภายในสานักฯ
พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ
3.6 จานวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/
ร้อยละ
แผน
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสานักฯ
ผล
บรรลุ/
ไม่บรรลุ

สรุป

บรรลุ
ไม่บรรลุ
รวม

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564
(รอบ 5 เดือน)

2565

หน่วยงาน

งานบริการฯ

ผู้รับผิดชอบ

Band 2
Band 2
บรรลุ

Band 2

Band 3

Band 3

80
100
บรรลุ

85

90

90

งานบริหารฯ ปัทมา

80
85.89
บรรลุ

80
93.59

90

90

งานบริหารฯ ชนาภา
วนิดา

1,100,000
1,501,968
บรรลุ

1,250,000
4,075,843

1,400,000

-5
17.86
ไม่บรรลุ

-5
-12

-5

-5

งานบริหารฯ กิตติพันธ์

TBA
1

TBA

TBA

งานบริหารฯ กิตติพันธ์

19

19

19

12
4
16

หมายเหตุ

สันต์ทัศน์

รอรายงาน

1,550,000 งานบริหารฯ ชนาภา

รอรายงาน
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สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
รายการ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักฯ

บรรลุผล
0
#REF!

ไม่บรรลุผล
0
#REF!

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักฯ ปีงบ 2563 (รอบ 5 เดือน)
1.00

0.90
0.80

0.70

ร ้อยละ

0.60

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

0.00

0.00

0.00

บรรลุผล

ไม่บรรลุผล

รอรายงาน

รวม

0.00

รอรายงาน
#REF!
#REF!

รวม
#REF!
#REF!
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนาสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช.
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 10,000 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
ร้อยละ

ผู้เข้าร่วม
นักท่องเที่ยวและ
ผู้เช่าสถานที่จัด อายุต่ากว่า 10 ปี
กิจกรรมที่สานักฯ
พระภิกษุ สามเณร
ศึกษาดูงาน
กิจกรรม
(ยกเว้นค่าเข้าชม)
จัดขึ้น
428
10
50
18
3
3,590
260
250
145
2
761
135
450
19
2
1,058
77
150
50
4
1,017
31
150
7

6,854
79.08

513
5.92

1,050
12.11

239
2.76

11
0.13

รวม
509
4,247
1,367
1,339
1,205
8,667
100.00

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
จานวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562
- 29 กุมภาพันธ์ 2563) จานวน 8,667 คน ยังต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกจานวน 1,333 คน
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
สานักฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วง 7 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2563) อีกประมาณ 7,000 คน ซึ่งจะทาให้
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ คือ 10,000 คน
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ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผูเ้ ข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูร้ ับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
กลุ่มศึกษาดูงาน
1 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุม่ ศึกษาดูงานและผูเ้ ข้าชมได้รับความรูด้ ้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
รวม

ร้อยละ
77.80
77.80

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ วัดและประเมินผลร้อยละความรู้ /ประโยชน์ ที่กลุม่ ศึกษาดูงานและผูเ้ ข้าชมได้รับความรูด้ ้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ซึง่ ยังต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือร้อยละ 80
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
สานักฯ จาเป็นต้องสร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่าในการเข้าชม/ศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เพิ่มมากขึ้น อาทิ การบรรยายให้ความรู้
แก่คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการผูน้ าชม การเพิ่มป้ายข้อมูลอธิบายตามจุดต่างๆ การปรับปรุงวิดีโอแนะนาพิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าชมสถานที่
จริง การจัดแสดงนิทรรศการถาวร/นิทรรศการหมุนเวียน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/การเรียนรูต้ ่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู้ ข้าชม
พิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้/ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
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ตัวชีว้ ัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงาน/องค์กรทีม่ ีการจัดการความร่วมมือ
1 โครงการ Conservation of Traditional
ต.ค. 62 - ก.ย. 63 - The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation
Lanna Architecture in Chiang Mai
(AFCP) 2019
ระยะที่ 1
2 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวติ
แหล่งเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและวิถีชีวติ ล้านนา
อย่างสร้างสรรค์
- พิพิธภัณฑ์มีชีวติ การเรียนรูว้ ถิ ีชีวติ
27-29 พ.ย. 62 - ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุม้ เจ้าบุรรี ตั น์)
วัฒนธรรมล้านนา
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
- ศูนย์วจิ ัยข้าวล้านนา
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ชมรมพืน้ บ้านล้านนา
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
มช.
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มช.
- กลุม่ ไทใหญ่พ่อครูส่างคา จางยอด
- กลุม่ บ้านน้าต้นสล่าแดง อ.แม่วาง
- กลุม่ รักษ์ล้านนา (เชียงใหม่)
- ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไตลือ้ บ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด
- กลุม่ ทากระเบื้องดินขอโบราณ เทศบาลแม่เหียะ
- ชมรมฮักตัว๋ เมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
- เครือข่ายชุมชนกิจกรรมหัตถกรรมพืน้ ถิ่นสร้างสรรค์ จานวน 12
กลุม่
- แหล่งเรียนรูเ้ ครือ่ งปั้นดินเผาน้าต้นสล่าแดง
- หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)
3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ล้านนาผ่านสือ่
- วารสารร่มพยอม ปีที่ 22
- นักวิชาการ
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
- คณะการสือ่ สารมวลชน
สือ่ วิทยุ
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
- หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
สือ่ หนังสือพิมพ์
4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
12 พ.ย. 62 - เทศบาลนครเชียงใหม่
ประจาปี 2562
5 ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
ม.ค. 63 - บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่
2562
- โครงการ Chiang Mai Blooms
6 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
13 เม.ย. 63 - เทศบาลนครเชียงใหม่
2563
รวม

ร้อยละ
100.00

100.00

100.00
100.00

100.00
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เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
-

9
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : ยังไม่ได้ระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

รายการ

แหล่งทุนภายในประเทศ
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
แหล่งทุนจากต่างประเทศ
โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบ
2563
3 อื่นๆ
3.1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
รวม

แหล่งเงิน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
บจ. อนุสารเชียงใหม่
บจ. คาเที่ยงพัฒนา
บจ. เชียงใหม่พาณิชย์
AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา

จานวน
975,000
75,000
300,000
300,000
300,000
2,756,700
2,756,700
22,500
22,500
3,754,200

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (รอบ 5 เดือน) จานวน 3,754,200 บาท โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายในประเทศ 975,000 บาท จากต่างประเทศ จานวน 2,756,700 บาท และอื่นๆ
จานวน 22,500 บาท)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ แผน-ผล การดาเนินงานได้
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ตัวชีว้ ัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชีว้ ัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์, วาสนา มาวงค์ และปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
ลาดับ
1

รายละเอียด

ร้อยละ

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
สานักฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดใหม่ คือ ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เป็น
ตัวชี้วัดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาสานักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น จึงยังไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพือ่ ประเมินการยอมรับของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2563
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ตัวชีว้ ัด 1.6 ร้อยละของประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
เว็บไซต์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
อีเมล์
ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายทางหลวง)
Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
Google Site
ช่องทางอื่นๆ (เพื่อน/ร้านชา/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB สานักฯ/Line@)
รวม

ร้อยละ
84.00
64.61
62.40
80.20
63.00
90.00
60.66
72.12

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
สานักฯ วัดและประเมินผลความมีประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยการใช้แบบสอบถามผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีการประเมินสื่อทุกประเภท ทาให้คะแนนประเมินของสื่อบางประเภทจะสูง (ได้แก่ Google, เว็บไซต์, ป้าย) และผลประเมินของสื่อบาง
ประเภทค่า (ได้แก่ Facebook Page, YouTube, Email)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สานักฯ ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ เป็น "ร้อยละของประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นที่รู้จัก " เพือ่ วัดประสิทธิผล
ของการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ทั้งนี้ การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท จะทาให้ทราบว่าผู้เข้าชมรู้จักพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านสื่อประเภทใด (มาก
ที่สุด - น้อยที่สุด)
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ตัวชีว้ ัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผูร้ ับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชัน้ นาใน
ระดับชาติ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูร้ ับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์
ลาดับ
รายละเอียด
1 ร้อยละการรับรู้ของผู้รบั บริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
ชั้นนาในระดับชาติ
รวม

ร้อยละ
78.00
78.00

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
การรับรู้ของผู้รบั บริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนาในระดับชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 78.00 (ต่ากว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สานักฯ ควรสร้างการรับรู้ของผู้รบั บริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ด้านการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาจสร้างภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รบั บริการ จัดกิจกรรมเพือ่ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพือ่ เพิม่ การรับรู้ของผู้รบั บริการฯ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจ
พิจารณาจัดทาแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพือ่ ให้การดาเนินงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ตัวชีว้ ัด 1.8 จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 5,000 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารทั่วไป
ผูร้ ับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์ และนนทกานต์ ยอดแก้ว
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

จานวนผูเ้ ข้าชม
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ

หมายเหตุ
408
608
433
527
628

รวม

2,604

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) มีผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จานวน
2,604 คน (เฉลี่ยเดือนละ 520 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.08 ของค่าเป้าหมาย
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สานักฯ กาลังพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพือ่ ให้เว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจ และมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพือ่ ทาให้ผู้เข้าชมได้รบั
ความรู/้ ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น หากดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้ว คาดว่าจะทาให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น และบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตัวชีว้ ัด 2.1 : จานวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 9 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูร้ ับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนัน่ ธรรมธิ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวติ แหล่งเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและวิถีชีวติ ล้านนา
อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
(จานวน 9 หลักสูตร) ดังนี้
1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
8. หลักสูตรการสานสาด
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธกี รรม
2 โครงการอบรมหลักสูตระยะสัน้ "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน

26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
TBA

แผน

ผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1

3

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
สานักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10 หลักสูตร ได้ดาเนินงานฝึกอบรมหลักสูตระยะสัน้ ในรอบ 5 เดือน
จานวน 3 หลักสูตร และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 หลักสูตร
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั
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ตัวชีว้ ัด 2.2 : จานวนครั้งทีจ่ ัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 9 ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูร้ ับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนัน่ ธรรมธิ
ลาดับ
รายชือ่ หลักสูตรระยะสั้น
1 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวติ แหล่งเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและวิถีชีวติ ล้านนา
อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสัน้ ด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
(จานวน 9 หลักสูตร) ดังนี้
1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
8. หลักสูตรการสานสาด
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธกี รรม
2 โครงการอบรมหลักสูตระยะสัน้ "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน

26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
TBA

แผน

ผล

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1

3

เหตุผล/คาชีแ้ จงประกอบ
สานักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10 ครัง้ ได้ดาเนินงานฝึกอบรมหลักสูตระยะสัน้ ในรอบ 5 เดือน
จานวน 3 ครัง้ และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 ครัง้
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วดั

16
ตัวชี้วัด 2.3 จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 200 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ
ลาดับ
1

2

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผน

จานวนผู้รับบริการ
อบรมหลักสูตร ผ่านหลักสูตร

โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และ
วัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จานวน 9 หลักสูตร) ดังนี้
1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
8. หลักสูตรการสานสาด
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม
โครงการอบรมหลักสูตระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"
รวม

26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
TBA

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200

24
25
31

4
5
6

80

15

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10 หลักสูตร โดยรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 200 คน ได้
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ
ลาดับ
หลักสูตร
1 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (จานวน 9 หลักสูตร) ดังนี้
1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
8. หลักสูตรการสานสาด
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม
2 โครงการอบรมหลักสูตระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน

26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
TBA

แผน

ผล

80.00

95.71

80.00
80.00
80.00

92.60
98.33
96.20

80.00
80.00

95.71

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) ผู้รับบริการวิชาการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ คิดเป็นร้อยละ 95.71 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางปรับปรุงพัฒนา
-
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ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการของการนาความรู้จากการบริการวิชาการของสานักฯ ไปใช้ประโยชน์ /สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัด
ใหม่)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา และสุขธรรม โนบาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (จานวน 9 หลักสูตร) ดังนี้
1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
8. หลักสูตรการสานสาด
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม
2 โครงการอบรมหลักสูตระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน

26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63
TBA

แผน

ผล

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

0.00
0.00
0.00

0.00

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดใหม่ คือ ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการของการนาความรู้จากการบริการวิชาการของสานักฯ ไปใช้ประโยชน์ /สืบสาน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของชุมชน/สังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาสานักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ทราบว่าผู้รับบริการ
วิชาการจากสานักฯ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคมในระดับใด ซึ่งจะดาเนินการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด ใน
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการวัดและประเมินผลด้านการนาความรู้จากการรับบริการวิชาการจากสานักฯ ไปใช้ประโยชน์ /สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
โดยการใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์เชิงลึก หลังเข้ารับบริการช่วงเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
หน่วยนับ : ระดับประเมิน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : EdPEx 200
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
หมวด
1. การนาองค์การ

ผลประเมิน

1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
3. ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
4. การวัด วิเคราะห์ และ
จัดการความรู้
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
6. ระบบปฏิบัตกิ าร
6.1 กระบวนการทางาน
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ าร
7. ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การและการกากับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงิน และตลาด
ค่าเฉลี่ยรวม
หมายเหตุ : ผลตรวจประเมิน CMU-EdPEx ประจาปี 2563 (ประมาณตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

แบนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ จะได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของแนวทาง CMU-EdPEx ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2563
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (OFIs)
จากผลการตรวจประเมิน CMU-EdPEx ในรอบปีที่ผา่ นมา มาเป็นปัจจัยนาเข้า (Input) ในการจัดทาแผนฯ
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ตัวชี้วัด 3.2 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสานัก
ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์
ดัชนี
1. ความโปร่งใส (Transparency Index)
ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่
ดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงาน
ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่นๆ
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสืยเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้

คะแนน
20

ผลการดาเนินงาน
สานักฯ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
เปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5
ขั้นตอน ดังนี้
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานกาหนด
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่
ละโครงการ
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื้องต้น
ในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสิน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
6) ในปีงบประมาณ 2561 สานักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน
ใด ๆ จากผู้ใช้บริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
7) มีสานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ามาประเมินและตรวจสอบการดาเนินการทางการเงิน
ประจาทุกปี

คะแนน
0

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง
ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจานงที่แน่วแน่ในการบริหาร
หน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิด
ความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ธรรมและธรรมากิ
บาล

10

ผู้อานวยการสานักฯ แสดงเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน
การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน

0

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corription - Free Index) ประเมินเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
ผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อื่น

20

1) สานักฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้สว่ น
งานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัตงิ าน โดยการแจ้งให้
บุคลากรสานักทราบและปฏิบัตติ ามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการของ มช.
2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสีย

0

21
ดัชนี
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity
Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการปฏิบัตงิ าน แนวทางปฏิบัตปิ ระจาหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อโห้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกาหนด
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

คะแนน
20

5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work
Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของ
หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดง
ถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ที่จะต้อง
กาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่ขัดเจนและมี
การปฏิบัตงิ านตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่
เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัตงิ านอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถึอเป็นลักษณะคุณธรรมที่
หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัตติ อ่ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียของ
หน่วยงาน

20

สานักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนในการ
ทางาน รวมถึงความเป็นธรรมในการบริหารงาน การ
ให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมีผงั
ขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น

0

6. การสื่อสาร ประเมินวิธีสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
รับรู้ทั่วทั้งส่วนงาน

10

สานักฯ มีวิธีสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่
ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วทั้ง
ส่วนงาน

0

รวม

100

ผลการดาเนินงาน
1) สานักฯ โดยผู้อานวยการสานักได้มีนโยบายชัดเจนใน
การปฏิบัตงิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการ
ประชุมบุคลากรสานักฯ
2) สานักฯ โดยผู้อานวยการสานัก ได้สั่งการให้
เลขานุการสานักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการการ
ปฏิบัตกิ ารด้านการเงินและพัสดุของสานัก และให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน
3) มีการตั้งวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เป็นตัวกาหนดคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร

คะแนน
0

0

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ ยังไม่ได้ดาเนินการวัดและประเมินผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบ 5 เดือน)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สานักฯ ควรจัดทาแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวัดประเมินผลการดาเนินงานทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานด้าน ITA ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

22
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คาวงค์ และ วนิดา เชื้อคาฟู
ลาดับ
รายชื่อบุคลากร
1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข
2 ร้อยละความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข
รวม

แผน
80.00
80.00
80.00

ผล
93.85
93.33
93.59

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
จะดาเนินการประเมินผลในเดือนกันยายน 2563
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
สานักฯ ควรดาเนินการประเมินความพึงพอใจและความสุขในการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัตงิ านตามตัวชี้วัด หากยังไม่บรรลุเป้าหมายจะได้สามารถปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดขี ึ้นได้ตอ่ ไป

23
ตัวชี้วัด 3.4 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
ค่าเป้าหมาย : 1,250,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คาวงค์

ลาดับ

รายการ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ค่าเช่าสถานที่
ค่าจาหน่ายหนังสือ
ค่ารับฝากจาหน่ายสินค้า
รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน
เยือนผญา"
2.2 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน
เยือนผญา"
2.3 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม
2.4 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม
2.5 โครงการเสวนา "รู้ลิ้ม ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกันและ
ล้านนา
2.6 ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
2.7 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
2.8 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม
2.9 เงินบริจาคเพื่อจัดทาของที่ระลึกสานักส่งเสริมฯ
2.10 เงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ
2.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24
2.12 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ปี 62
2.13 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ
2.14 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายคาเที่ยง)
2.15 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายคาเที่ยง)
2.16 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายคาเที่ยง)
2.17 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายคาเที่ยง)
2.18 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดี
ศึกษา
2.19 โครงการ Conservation of Traditional Lanna
Architecture in Chiang Mai
3 รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด

แหล่งเงิน

ททท.

เพิ่ม/ลด จากปี
ที่ผ่านมา
(ร้อยละ)
309,494.70
162,194.40 47.59
111,186.00
84,645.00
189,801.00
75,960.00
8,345.70
1,530.00
162.00
59.40
1,133,449.00 3,905,300.00
244.55
300,000.00
ปีงบ 2562
(บาท)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
บมจ.บุญรอดบิวเบอรี่
นายกสมาคมโรงแรมไทย
ภาคเหนือ
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

ปีงบ 2563
(บาท)

75,000.00
36,000.00

36,000.00
20,000.00

34,000.00
6,000.00
15,000.00
1,909.00
3,510.00
50,000.00
107,700.00
18,200.00
73,900.00
450,000.00

3,000.00
22,500.00
2,000.00

90,100.00

บจ. อนุสารเชียงใหม่

300,000.00

บจ. คาเที่ยงพัฒนา

300,000.00

บจ. เชียงใหม่พาณิชย์

300,000.00

คณะสังคมศาสตร์ มช.

37,230.00

AFCP

2,756,700.00
59,024.60
3,600.75
180.00

8,348.62 5,075.32

85.86
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ลาดับ

รายการ

3.3 อื่นๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)
รวม

แหล่งเงิน

ปีงบ 2562
(บาท)

ปีงบ 2563
(บาท)

55,243.85
1,501,968.30

3,273.30
4,075,843.02

เพิ่ม/ลด จากปี
ที่ผ่านมา
(ร้อยละ)
171.37

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) สานักฯ มีรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
จานวน 4,075,843.02 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบ 2563 คือ 1,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 226.06 และสูงกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ
171.37
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
-

25
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
เดือน

ปีงบ 2562

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปีงบ 2563

17,523.00
12,074.00
10,742.00
9,693.00

13,833.43
10,810.86
9,206.43
9,505.90

50,032.00

43,356.62

เพิ่ม/ลดจากปีที่ผ่านมา
บาท
ร้อยละ
-3,689.57
-21.06
-1,263.14
-10.46
-1,535.57
-14.30
-187.10
-1.93

-6,675.38

-11.94

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ เบิกค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 4 เดือนแรก) จานวน 43,356.62 บาท ซึ่งตากว่าค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5
เดือนแรก) จานวน 6,675.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -11.94
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของสานักฯ อย่างเคร่งครัด

26
ตัวชี้วัด 3.6 จานวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสานักฯ
ค่าเป้าหมาย : TBA
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
ลาดับ
รายชื่อบุคลากร
1 โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือน
ล้านนา" (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2562)
2 โครงการพัฒนาและบารุงรักษาภูมิทัศน์สานักฯ
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62
มี.ค. - ก.ย. 63

แผน
1

ผล
1

1
2

1

เหตุผล/คาชี้แจงประกอบ
สานักฯ มีแผนดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสานักฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2
โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจานวน 1 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือนล้านนา"
ซึ่งเป็นโครงการขยายระยะเวลาดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562)
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
-

