
 
 
 
 
 

 
รายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 



ก 
 

ค ำน ำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามแผน โดย
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 17 ตัวชี้วัด จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิง
รุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัต
ลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศำสตร์ที่ 2 
(ตำมพันธกิจ) : พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของสังคมและชุมชน และ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
(สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดท า
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 



ข 
 

สารบัญ 
  
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สรุปรำยงำนผลตัวชี้วัดแผนยทุธศำสตร์ส ำนักฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าสู่
ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนา
ร่วมสมัยในรั้ว มช. 

1 

ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 5 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับควำมรู้ด้ำนวิถีชีวิต 

ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
6 

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย 7 
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของประสิทธิผลของสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช. 
8 

ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ด้ำน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำชั้นน ำในระดับชำติ 

9 

ตัวชี้วัด 1.6 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 10 
ตัวชี้วัด 1.7 ผลสัมฤทธิ์ของกำรได้รับกำรสนับสนุนและกำรยอมรับจำกนำนำชำติ 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

13 

ตัวชี้วัด 2.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม  13 
ตัวชี้วัด 2.2 จ ำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม  14 
ตัวชี้วัด 2.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม 15 
ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 16 
ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมศำสนำ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
17 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

18 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx200)  

18 

ตัวชี้วัด 3.2 กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 19 
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ ที่มีควำมพึงพอใจและควำมสุขในโครงกำร Happy 

CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข  
21 

ตัวชี้วัด 3.4 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และ
รำยได้อ่ืนๆ 

22 

ตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  23 
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2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.

แผน 9,000 10,000 12,000 13,000
ผล 12,885

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 80.00 80.00 80.00
ผล 75.44

ผลงาน ไม่บรรลุ
แผน 80.00 80.00 80.00 80.00
ผล 92.31

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 85.00 90.00 90.00
ผล 60.61

ผลงาน ไม่บรรลุ
แผน 80.00 85.00 90.00 90.00
ผล 77.89

ผลงาน ไม่บรรลุ
แผน 1,000 5,000 6,000 7,000
ผล 1,075

ผลงาน บรรลุ
แผน ค าอธิบาย ค าอธิบาย ค าอธิบาย ค าอธิบาย
ผล ค าอธิบาย

ผลงาน บรรลุ

ตัวช้ีวัด

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ชุติมา 
ฐาปนีย์

ฐาปนีย์ 
ชุติมา 
วาสนา

วาสนา

ชุติมา 
วาสนา

วาสนา 
นนทกานต์

ร้อยละ

หน่วยนับ

รายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 

แผน/ผล

จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

คน

ค าอธิบายผลสัมฤทธ์ิของการได้รับการสนับสนุนและ
การยอมรับจากนานาชาติ

งานบริการฯ

งานบริการฯ
งานบริหารฯ

ปีงบประมาณ
หน่วยงานยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ร้อยละ

ฝ่ายส่งเสริมฯร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

หมายเหตุ

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการ
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนาช้ันน าในระดับชาติ

ผู้รับผิดชอบ

ชุติมา

ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงาน
และผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

ร้อยละร้อยละของประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ

ร้อยละ

คนจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

ฐาปนีย์ 
วาสนา

   1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมล้านนาอันดับหน่ึงของ
ชาติ และสร้างรากฐานล้านนา
สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์และเกิด
ความย่ังยืน
   1.2 สร้างการรับรู้ Visibility 
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   1.1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้านวัฒนธรรม
ล้านนาให้คงอัตลักษณ์อย่างมีคุณค่า
และโดดเด่น
   1.2  ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ 
เชิงรุก
   1.3  พัฒนาการส่ือสารภาพลักษณ์
 ของส านักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา



2

2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน/ผล

ปีงบประมาณ
หน่วยงานยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
แผน 6 9 12 15
ผล 7

ผลงาน บรรลุ
แผน 6 9 12 15
ผล 7

ผลงาน บรรลุ
แผน 150 200 250 300
ผล 225

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 80.00 85.00 85.00
ผล 91.71

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 80.00 80.00 80
ผล 100.00

ผลงาน บรรลุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

แผน Band 2 EdPEx200 EdPEx300 EdPEx300
ผล Band 2

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 85.00 90.00 90.00
ผล 100

ผลงาน บรรลุ
แผน 80.00 80.00 90.00 90.00
ผล 85.89

ผลงาน บรรลุ
แผน 1,100,000 1,250,000 1,400,000 1,550,000
ผล 1,501,968

ผลงาน บรรลุ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3 งานบริหารฯ

3.4

   3.1  พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ 
CMU-EdPEx 2562-2565
(ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)
   3.2  สร้างรายได้จากทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
   3.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานภายใน
ส านักฯ

   3.1 บริหารงานและจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สันต์ทัศน์

ปัทมา

ชนาภา 
วนิดา

ชนาภา

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx200)

คะแนน งานบริการฯ

งานบริหารฯจ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ เงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
อ่ืนๆ

บาท

ร้อยละร้อยละของบุคลากรส านักฯ ท่ีมีความพึง
พอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC
 : องค์กรแห่งความสุข

ระดับ งานบริหารฯการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร ต่อพงษ์ 
สน่ัน

ฝ่ายส่งเสริมฯ

จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ต่อพงษ์ 
สน่ัน

ต่อพงษ์ 
สน่ัน

ต่อพงษ์ 
ฐาปนีย์

ฐาปนีย์ 
สุขธรรม

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฝ่ายส่งเสริมฯคร้ัง

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ

คนจ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

   2.1 บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม 
เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
   2.2 ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

   2.1  ให้บริการวิชาการด้านอบรม
หลักสูตรระยะส้ันด้านภูมิปํญญา
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม
   2.2  ท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนา
 ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา
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2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน/ผล

ปีงบประมาณ
หน่วยงานยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ

แผน -5 -5 -5 -5
ผล 6.40

ผลงาน ไม่บรรลุ
บรรลุ 13

ไม่บรรลุ 4
รวม 17 17 17 17

3.5 กิตติพันธ์งานบริหารฯร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ
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บรรลุ ไม่บรรลุ รอรายงาน รวม

ย.1 (เชิงรุก) 4 3 0 7
ย.2 (พันธกิจ) 5 0 0 5
ย.3 (สนับสนุน) 3 1 1 5

รวม 12 4 1 17

4

5

3

12

3

0

1

4

0 0

1 1

7

5 5

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ย.1 (เชงิรกุ) ย.2 (พนัธกจิ) ย.3 (สนับสนุน) รวม

จ
 ำ
น
วน
ต
วัช
ี ว้ดั

สรปุผลตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตรส์ านกัฯ ปีงบ 2562 (รอบ 12 เดอืน)

บรรลุ ไมบ่รรลุ รอรำยงำน รวม
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ตัวช้ีวัด 1.1  จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 9,000
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน นักท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน
ร่วมกิจกรรม

ส านักฯ
พระสงฆ์ อายุต่ ากว่า 10 ปี

ร่วมกิจกรรม
หน่วยงานภายนอก

รวม

ต.ค.                   435                   163                     74            672
พ.ย.                   687                1,464                1,747          3,898
ธ.ค.                   382                   114                     65            561
ม.ค.                   435                   465                     61                   300          1,261
ก.พ.                   330                   269                   200            799
มี.ค.                   470                   232                   250            952
เม.ย.                   132                     84                   830                      4          1,050
พ.ค.                   198                   113                      1            312
มิ.ย.                   299                   115                     55                      9                     14            492
ก.ค.                   268                   618                     10                      1            897
ส.ค.                   311                   196                   219                     14                     17            757
ก.ย.                   381                   297                     80                     20                     84            862

รวม 4,328              4,130              3,591              43                  121                 300                 12,513       
ร้อยละ 34.59% 33.01% 28.70% 2.40% 100.00%

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.
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ตัวช้ีวัด 1.2  ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (จากโรงเรียนมัธยมและสถาบันอุดมศึกษา)
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา
ล าดับ กลุ่มศึกษาดูงาน ร้อยละ

1 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานได้รับจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (จากโรงเรียนมัธยมและสถาบันอุดมศึกษา) 75.44
75.44

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

รวม

     เป็นตัวช้ีวัดใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมก าหนดใช้ และมีการเก็บข้อมูลได้ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนรวบรวมและรายงานผล

     1. เพ่ิมเติมข้อมูลท่ีให้ความรู้ประจ าเรือนให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมระดับของการได้ความรู้จากการเข้าเย่ียมชม
     2. เพ่ิมช่องทางการเก็บแบบสอบถามจาก Facebook พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ตัวช้ีวัด 1.3  ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการจัดการความร่วมมือ ร้อยละ

1 โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง "เจ้าแผ่นดินนอนแร : งานศพเจ้าไท
 เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา"

คณะสังคมศาสตร์ มช. 100.00

2 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" - สถาบันการศึกษา
- หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

100.00

3 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ 100.00
4 โครงการร่มเย็นมาร์เก็ต (Zero Waste Activitiy Market) ศูนย์นวัตกรรมการส่ือสาร คณะการส่ือสารมวลชน มช. 100.00
5 โครงการจัดงานเสวนา "รู้ล้ิม ชมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกัน 

และล้านนา
- สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 
- พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 
- กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

100.00

6 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ 100.00
7 โครงการจัดงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ า วิถีไทย 

คร้ังท่ี 5
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)
- กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
- กระทรวงวัฒนธรรม
- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
- เครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน

100.00

8 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ประจ าปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 100.00
9 โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา - เครือข่ายนักวิชาการ ผู้เขียนคอลัมน์ในวารสารร่มพะยอม

- หน่วยงาน/องค์กรท่ีสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์วารสารร่ม
พะยอม

100.00

10 ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ปี 2562 บริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จ ากัด 100.00
11 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดี

ศึกษา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

100.00

12 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา “เรือนฝาไหล” (เรือนแม่
นายค าเท่ียง)

มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์

13 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" กองบริหารงานบุคคล 100.00

92.31รวม
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ตัวช้ีวัด 1.4 ร้อยละของประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์
ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ

1 เว็บไซต์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 68.42
2 Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 62.37
3 การบอกปากต่อปาก (Word of mouth)  64.61
4 นิตยสาร Free Copy      59.34
5 ข่าว มช. รอบสัปดาห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60.66
6 แผ่นพับแนะน าพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 60.66
7 หนังสือประชาสัมพันธ์ 58.82
8 อีเมล์ 59.08
9 ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายทางหลวง ) 65.79
10 การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ event ต่างๆ ของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 60.66
11 จากการการศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา/คณะดูงาน 59.21
12 Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 58.68
13 Google Site 73.16
14 การโฆษณาผ่านรถขนส่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 54.61
15 ช่องทางอ่ืนๆ (เพ่ือน/ร้านชา/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB ส านักฯ) 43.03

60.61

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  โดยมีทางเลือกต่างๆ ดังน้ี
     1. ปรับความถ่ีของส่ือ/ช่องทางต่างๆ ให้เหลือเพียงส่ือ/ช่องทางท่ีมีประสิทธิผลสูงเท่าน้ัน เพ่ือลดการกระจายความถ่ีของค่าประเมิน
     2. ปรับช่ือตัวช้ีวัด เป็น "ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้เป็นท่ีรู้จัก" เพ่ือให้ทราบผลในภาพรวม

รวม

     เน่ืองจากมีการปรับปรุงตัวช้ีวัด 1.4 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และส านักฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงได้เก็บแบบสอบถามได้ 
จ านวน 152 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 11 ส่ือ/ช่องทาง ส่วนใหญ่ให้คะแนนส่ือ/ช่องทางผ่าน 
Facebook มากท่ีสุด และช่องทางอ่ืนๆ น้อย/น้อยท่ีสุด ท าให้ค่าเฉล่ียโดยรวมต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ คือ ร้อยละ 80
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หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์
ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ

1 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
ช้ันน าในระดับชาติ

77.89

77.89

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  โดยมีทางเลือกต่างๆ ดังน้ี

     2. กระตุ้นการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวต่างชาติให้มากข้ึน

รวม

ตัวช้ีวัด 1.5 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ันน าใน
ระดับชาติ

     เน่ืองจากมีการปรับแบบสอบถามใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ท าให้เก็บข้อมูลได้น้อย

     1. ในปีงบ 2563 เร่ิมต้นเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 ส้ินสุดในเดือนกันยายน 2563 ซ่ึงจะท าให้จ านวนแบบสอบถามมากย่ิงข้ึน 
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หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 1,000 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เดือน
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

พิพิธภัณฑ์ฯ (คน)
หมายเหตุ

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62

รวม 1,075                          

ตัวช้ีวัด 1.6 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 เน่ืองจากมีการปรับปรุง
ระบบ counter ผู้เข้าชมหน้า Page พิพิธภัณฑ์ฯ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา

                           1,075
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม อธิบายผลสัมฤทธ์ิ
1 โครงการจัดงานเสวนา "รู้ล้ิม 

ชมรส" อาหารแอฟริกัน
อเมริกัน และล้านนา 
(ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศ
ไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิฯ และกลสุล
สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่)

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. มีการด าเนินการงานด้านนานาชาติ โดยได้จัดโครงการเสวนา "รู้ล้ิม ชมรส" 
อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา  ซ่งเป็นการบูรณานาการความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ และกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ใน
วันพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือได้ว่าโครงการดังกล่าว ส านักฯ ได้รับ
การสนับสนุนและยอมรับจากนานาชาติ และร่วมบูรณาการงานร่วมกันจนท าให้โครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

2 การให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา แหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
สู่นานาชาติ

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้านนาสู่นานาชาติ โดยได้พัฒนาการให้บริการโดยให้ข้อมูลน าชมเบ้ืองต้นเป็นภาษาอังกฤษ และมีแนว
ทางการพัฒนาการน าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในภาษาอ่ืนๆ ได้แก่ จีน และญ่ีปุ่น ในอนาคต และท่ีผ่านมา
ได้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาแลกเปล่ียนจากต่างชาติ ท่ีได้เข้ามาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
 รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรนานาชาติ ท่ีประสงค์ให้ส านักฯ ด าเนินงาน
ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงได้มีการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น Nihon Minkaen Open-Air Museum เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาฯการบริการให้เป็นท่ี
ยอมรับแก่นานาชาติ รวมถึงการน าข้อมูลการรีวิวจากนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลกท่ีได้ให้คะแนนในเว็บไซต์ท่ี
น่าเช่ือถือด้านแหล่งท่องเท่ียว trip advisor มาพัฒนา และรีวิวดังกล่าวเป็นการสร้างความม่ันใจ และยอมรับจาก
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณอีกด้วย

ตัวช้ีวัด 1.7 ผลสัมฤทธ์ิของการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับจากนานาชาติ
หน่วยนับ : อธิบาย/ช้ีแจง
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : -
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์



12

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม อธิบายผลสัมฤทธ์ิ
3 การต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้มีการต้อนรับ  พร้อมท้ังบริการน าชมแก่อาคันตุกะจากนานาประเทศ ซ่ึงในปี 

2562 น้ี ได้ให้การต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรด้านต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ 1.ให้การต้อนรับ 
Mr.Sean O Neill กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจ าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Neal Murata ท่ีปรึกษาด้าน
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสท่ีพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มช. ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of 
Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural 
Preaervation (AFCP) 2019 พร้อมท้ังเย่ียมชมเรือนโบราณล้านนา ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 2.ต้อนรับ Mr. 
Robert Post ท่ีปรึกษาฝ่ายส่ือมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ 
ท่ีเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเก่ียวกับแนวทางในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ 
Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. Ambassadors Fund for 
Cultural Preaervation (AFCP) 2019 ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 3. ต้อนรับนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่
ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสท่ีเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมท้ังรับฟังการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.กับประเทศญ่ีปุ่น ในวันท่ี 5 กันยายน 2562 4. ให้
การต้อนรับ MS.Marie Royce ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและ
วัฒนธรรม และคณะ ในโอกาสท่ีได้เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเก่ียวกับแนวทางในการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ท่ีได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือน
โบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก U.S. 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซ่ึงถือได้ว่าหน่วยงาน
 และองค์กรต่างๆ ได้ให้การยอมรับให้ส านักฯ เป็นหน่วยงานในการให้การต้อนรับอาคันตุกะท่ีเข้ามาเย่ียมชมอย่าง
ต่อเน่ือง
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ตัวช้ีวัด 2.1 : จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 6
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

1 โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 18 ม.ค. 62 1 1
2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา

   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูหนาว 11 ม.ค. 61 1 1
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูร้อน 5 เม.ย. 62 1 1
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูฝน 14 มิ.ย. 62 1 1

3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" (กองบริหารงานบุคคล 
ร่วมกับส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

23 ส.ค. 62 1 1

4 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา (ร่วมกับภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

   - ระยะท่ี 1 3-4 ส.ค. 62 1 1
   - ระยะท่ี 2 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 1 1

7 7

หน่วยนับ : หลักสูตร

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
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ตัวช้ีวัด 2.2 : จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ : คร้ัง
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 6
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ
ล าดับ หลักสูตรระยะส้ันด้านล้านนา ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

1 โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 18 ม.ค. 62 1 1
2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา

   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูหนาว 11 ม.ค. 61 1 1
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูร้อน 5 เม.ย. 62 1 1
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูฝน 14 มิ.ย. 62 1 1

3 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา (ร่วมกับภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

3-4 ส.ค. 62

   - ระยะท่ี 1 3-4 ส.ค. 62 1 1
   - ระยะท่ี 2 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 1 1

4 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" (ร่วมกับกองบริหารงาน
บุคคล)

23 ส.ค. 62 1 1

7 7รวม
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ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยนับ : คน
ค่าเป้าหมาย : 150
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ
ล าดับ หลักสูตรระยะส้ันด้านล้านนา ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

1 โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 18 ม.ค. 62 30 31
2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา

   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูหนาว 11 ม.ค. 61 30 30
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูร้อน 5 เม.ย. 62 30 30
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูฝน 14 มิ.ย. 62 30 31

3 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา (ร่วมกับภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

3-4 ส.ค. 62

   - ระยะท่ี 1 3-4 ส.ค. 62 40 35
   - ระยะท่ี 2 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 40 37

4 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" (กองบริหารงานบุคคล 
ร่วมกับส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

23 ส.ค. 62 70 31

270 225รวม
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ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ
ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน ร้อยละ

1 โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง "เจ้าแผ่นดินนอนแร : งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้าย
ของสิบสองปันนา"  (ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มช.)

19 ต.ค. 61 N/A

2 โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 18 ม.ค. 62 93.42
3 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา

   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูหนาว 11 ม.ค. 61 88.20
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูร้อน 5 เม.ย. 62 89.20
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูฝน 14 มิ.ย. 62 96.00

4 โครงการจัดงานเสวนา "รู้ล้ิม ชมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา (ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ และกล
สุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่)

6 มี.ค. 62 82.99

5 โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา (วารสารวิชาการ ส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
ออนไลน์)

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 N/A

6 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา (ร่วมกับภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

N/A

   - ระยะท่ี 1 3-4 ส.ค. 62
   - ระยะท่ี 2 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62

7 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" (ร่วมกับกองบริหารงาน
บุคคล มช.)

23 ส.ค. 62 N/A

91.71รวม
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ตัวช้ีวัด 2.5  ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา และสุขธรรม โนบาง
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผล

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์ และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 
เพ่ือสร้างบรรยากาศล้านนาในร้ัว มช.

1.1 โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง "เจ้าแผ่นดินนอนแร : งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้าย
ของสิบสองปันนา" (ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มช.)

19 ต.ค. 61 100

1.2 โครงการท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจ าปี 2561 25 ต.ค. 61 100
1.3 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีท่ี 24 ประจ าปี 2561 28 ต.ค. - 4 พ.ย. 61 100
1.4 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" 14-16 พ.ย. 61 100
1.5 โครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 18 ม.ค. 62 100
1.6 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 23 พ.ย. 61 100
1.7 พิธีท าบุญวันข้ึนปีใหม่ มช. ปี 2562 1 ม.ค. 62 100

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 
   - วันมาฆบูชา 19 ก.พ. 62 100
   - วันวิสาขบูชา 18 พ.ค. 62 100
   - วันอาสาฬหบูชา 16 ก.ค. 62 100

1.9 โครงการจัดงานเสวนา "รู้ล้ิม ชมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา 6 มี.ค. 62 100
1.10 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 13 เม.ย. 62 100
1.11 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา มช. ประจ าปี 2561 26 เม.ย. 62 100
1.12 โครงการหล่อและสมโภชเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 28 มิ.ย. 62 100
1.13 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ประจ าปี 2562 9-12 ส.ค. 62 100
1.14 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา 3-4 ส.ค. 62 100
1.15 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" 23 ส.ค. 62 100

ย.2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 100
   - วารสารร่มพยอม ปีท่ี 21
   - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือวิทยุ
   - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
   - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือออนไลน์
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูหนาว 11 ม.ค. 61 100
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูร้อน 5 เม.ย. 62 100
   - หลักสูตรวัฒนธรรมการกิน: อาหารล้านนาในฤดูฝน 14 มิ.ย. 62 100

100

1.8

รวม

2.1

2.2
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 : ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 
หน่วยนับ : ระดับประเมิน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : EdPEx 200
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 2
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 2
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 2
3.1 เสียงของลูกค้า 2
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 2
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 2
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 2
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 2
6.1 กระบวนการท างาน 2
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 2
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 2
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 2
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 2
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 2
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 2

2
หมายเหตุ : ผลตรวจประเมิน CMU-EdPEx ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รวม

1. การน าองค์การ

2. กลยุทธ์

3. ลูกค้า

4. การวัด วิเคราะห์ และ
จัดการความรู้
5. บุคลากร

6. ระบบปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์
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ตัวช้ีวัด 3.2 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานส านัก
ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     1. ความโปร่งใส (Transparency Index)     
ประเมินเก่ียวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงานท่ี
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ี
มีความเส่ียงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสืยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้

20      ส านักฯ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการ
เปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 
ข้ันตอน ดังน้ี
     1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานก าหนด
     2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
     3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละ
โครงการ
     4) มีการประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นใน
การซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ
     5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลท่ีใช้ใน
การตัดสิน ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  
     6) ในปีงบประมาณ 2561 ส านักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน
ใด ๆ จากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     7) มีส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้ามาประเมินและตรวจสอบการด าเนินการทางการเงิน
ประจ าทุกปี

20

     2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจ านงท่ีแน่วแน่ในการบริหาร
หน่วยงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิด
ความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่สาธารณชนว่าการ
ขับเคล่ือนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมากิ
บาล

10      ผู้อ านวยการส านักฯ แสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน 
การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน

10

     3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corription - Free Index) ประเมินเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย 
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อ่ืน

20      1) ส านักฯ มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วน
งานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้
บุคลากรส านักทราบและปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของ มช.
     2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

20
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ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture
 Index) ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อโห้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานท่ีมีการก าหนด
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

20      1) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านักได้มีนโยบายชัดเจนใน
การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการ
ประชุมบุคลากรส านักฯ
     2) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านัก ได้ส่ังการให้
เลขานุการส านักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการการ
ปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของส านัก และให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน
     3) มีการต้ังวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นตัวก าหนดคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร

20

     5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity
 Index) ประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหน่วยงานและ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีแสดงถึงการให้
ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีจะต้องก าหนดให้มี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีขัดเจนและมีการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานน้ันอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ี
หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

20      ส านักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการ
ท างาน รวมถึงความเป็นธรรมในการบริหารงาน การ
ให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมีผัง
ข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น

20

     6. การส่ือสาร ประเมินวิธีส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นท่ี
ตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัวท้ัง
ส่วนงาน

10      ส านักฯ มีวิธีส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นท่ี
ตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัวท้ัง
ส่วนงาน

10

รวม 100 100
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หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์ และ วนิดา เช้ือค าฟู
ล าดับ รายช่ือบุคลากร ผล

1 ร้อยละของบุคลากรส านักฯ ท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน 81.96
2 ร้อยละของบุคลากรส านักฯ ท่ีมีความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข 89.81

85.89

ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักฯ ท่ีมีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม
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ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
หน่วยนับ : บาท
ค่าเป้าหมาย : 1,100,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2562
เทียบกับปี
ท่ีผ่านมา

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์      409,331.48      309,494.70 -           24.39
1.1 ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา       103,410.00       111,186.00
1.2 ค่าเช่าสถานท่ี       272,979.00       189,801.00
1.3 ค่าจ าหน่ายหนังสือ        32,231.48          8,345.70
1.4 ค่ารับฝากจ าหน่ายสินค้า            711.00            162.00
2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก      361,279.00   1,133,449.00           213.73

2.1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน 
เยือนผญา"

ททท.       300,000.00

2.2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม        35,944.00        36,000.00
2.3 โครงการเสวนา "รู้ล้ิม ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกันและ

ล้านนา
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา 
เชียงใหม่

       34,000.00

2.4 ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ        24,000.00          6,000.00
2.5 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา       101,735.00        15,000.00
2.6 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม            500.00          1,909.00
2.7 เงินบริจาคเพ่ือจัดท าของท่ีระลึกส านักส่งเสริมฯ          3,510.00
2.8 เงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.        50,000.00        50,000.00
2.9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีท่ี 24 ค่าลงทะเบียน        86,100.00       107,700.00
2.10 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ปี 62 ค่าลงทะเบียน        18,200.00
2.11 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ค่าลงทะเบียน        63,000.00        73,900.00
2.12 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน

แม่นายค าเท่ียง)
มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์       450,000.00

2.13 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดี
ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มช.        37,230.00

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ      197,975.35       59,024.60 -           70.19
3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร          2,834.95          3,600.75
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด        27,378.00            180.00
3.3 อ่ืนๆ (ได้แก่ รายได้จากการจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ)       167,762.40        55,243.85

968,585.83    1,501,968.30  55.07            รวม
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา
หน่วยนับ : ร้อยละ
ค่าเป้าหมาย :  ลดลงร้อยละ 5
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

เดือน ปีงบ 2561 ปีงบ 2562
เพ่ิม/ลด

จากปีท่ีผ่านมา
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ต.ค.                           13,150                           17,523 33.25
พ.ย.                           12,699                           12,074 -4.92
ธ.ค.                           10,565                           10,742 1.68
ม.ค.                           12,673                             9,693 -23.51
ก.พ.                           12,696                           11,737 -7.55
มี.ค.                           15,900                           17,430 9.62
เม.ย.                           16,116                           16,896 4.84
พ.ค.                           15,409                           20,104 30.47
มิ.ย.                           13,656                           15,525 13.69
ก.ค.                           12,726                           14,999 17.86
ส.ค.                           14,035                           13,669 -2.61
ก.ย.                           15,243                           15,035 -1.36

รวม                        164,868                        175,427 6.40

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
     1. ในช่วงเดือน ท่ีมีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา (เดือนต.ค. , เดือนพ.ค. , เดือนมิ.ย. และเดือนก.ค. ) ทางส านักได้มีการจัดการประชุมมากว่าปี
ท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 61 เทียบกับปีงบประมาณ 62 ) ท าให้ต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศ

     2. ในปี 2562 (เดือนมี.ค. – พ.ค.) จังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่
สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้ง จึงมีความจ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีท่ีสามารถป้องกันหมอกควันได้ โดยต้องเปิดเคร่ืองปรับอากาศต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 จึงท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนต้ังแต่เดือนมีนาคม และสูงในช่วงเดือนพฤษภาคม
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