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ข 
 

ค ำน ำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที ่2 (ตำมพันธกิจ) : บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยุทธศำสตร์ที่ 3 
(สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ส านักฯ ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริม
และท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนา
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2562 – 2565) ประจ าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
เป้าหมาย และรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                        ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ประจ าไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และย่ังยืน 

4 

 1.1.1 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 4 
1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ (ตัวชี้วัดใหม่ 

ปีงบ 2565) 
5 

 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

6 

 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย 7 
 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ  
8 

1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือ
สังคมท่ีสร้างสรรค์และยั่งยืน 

9 

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 10 
 1.2.3 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

12 

2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  
     [ตัวชี้วัดค ำรับรอง ปีงบ 2563 - 2565] 

12 

 2.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน   
     [ตัวชี้วัดค ำรับรอง ปีงบ 2563 - 2565]   

14 

2.1.3 จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่   
    [ตัวชี้วัดค ำรับรอง ปีงบ 2563 - 2565]   

15 

2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 16 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

17 

 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-
EdPEx) 

17 

 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 
2565) 

18 

 3.1.3 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 19 



ค 
 

3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : 
องค์กรแห่งความสุข 

20 

3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2565) 21 
3.1.6 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้

แหล่งอื่นๆ 
22 

3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา 23 
3.1.8 ร้อยละท่ีลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2564 - 2565) 24 

 



ง 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) รวม
ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย" จ านวน 14 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 
77.78) และ "ไม่บรรลุเป้าหมาย" จ านวน 3 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 16.67) และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจ
ประเมิน จ านวน 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 5.56) ส าหรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แบ่งตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช. 

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ [ตัวชี้วัด

ใหม่ ปีงบ 64) 
ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และ

พิพิธภัณฑ์ฯ   
ตัวชี้วัด 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายใน

ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละการการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม

ล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ตัวชี้วัด 1.2.3 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 1.1.1  จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ตัวชี้วัด 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่ง

ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 2.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน  
      [ตัวชี้วัดค ารับรอง ปีงบ 63 - 65] 
ตัวชี้วัด 2.1.3 จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพ่ิมขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่  
      [ตัวชี้วัดค ารับรอง ปีงบ 63 - 65] 
ตัวชี้วัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ตัวชี้วัด 1.1.2

จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์  
 [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 64) 



จ 
 

ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 2.1.1 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course Online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม 

(หลักสูตร) [ตัวชี้วัดค ารับรอง ปีงบ 62 - 65] 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความย่ังยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 3.1.3 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตัวชี้วัด 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : 

องค์กรแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 3.1.8 ร้อยละท่ีลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2564] 
ตัวชี้วัด 3.1.6 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้

อ่ืนๆ 
รอผลการตรวจประเมิน จ านวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัด 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-

EdPEx)         
หมายเหตุ: รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในส านักฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  
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 1
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ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4
บรรลุ ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืนยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน 84.90 6 2

1.1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช.

คน 9,000 12,000 12,000 13,000 2,427 1,269 320 185 4,201 35.01 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ 1

1.1.2 จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช. แบบออนไลน์ [ตัวช้ีวัด

ใหม่ ปีงบ 64)

คน - - 10,000 - - - - 20,800 20,800 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ปรียำลักษณ์ 1

1.1.3 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ท่ีผู้รับบริกำรได้รับ

ด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ

ร้อยละ 80 80 80 80 87.70 92.20 91.50 94.58 91.50 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ

ฐำปนีย์

1

1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำมร่วมมือ

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำยในระดับ

ท้องถ่ิน ชำติ และนำนำชำติ

ร้อยละ 80 80 80 80 100.00 92.00 96.00 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ฐำปนีย์

ชุติมำ-

ปรียำลักษณ์

วำสนำ

1

1.1.5 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุน

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

บำท

-

3,500,000 3,500,000 4,000,000 170,770 1,365,828 8,947 120 1,545,665 44.16 งำนบริหำรฯ ชนำภำ 1

1.2.1 ร้อยละกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็น

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือ

สร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน

ร้อยละ 80.00 85 90 90 90 90.80 97.14 97.14 93.77 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ปรียำลักษณ์

วำสนำ

1

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์

ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ร้อยละ 80.00 85 90 90 82.80 86.00 94.29 97.27 90.09 100 งำนบริกำรฯ วำสนำ 1

พัฒนำกำรส่ือสำร

ภำพลักษณ์ ของ

ส ำนักฯ และ

พิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ

กำรสร้ำง Branding 1.2.3 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช.

คน 1,000 6,000 6,000 7,000 1,825 1,807 1,021 3,194 7,847 100 งำนบริหำรฯ

งำนบริกำรฯ

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

นนทกำนต์

วำสนำ 

ปรียำลักษณ์

1

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

ตัวช้ีวัดแผนงาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2564

รวม
คิดเป็น

ร้อยละ

เป้าหมาย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

แผนพัฒนำพิพิธภัณฑ์

เรือนโบรำณล้ำนนำ 

มช. ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้ำน

วัฒนธรรมล้ำนนำ

หน่วยนับ

 แผนประชำสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก

ประชำสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก

1.2 สร้ำงกำรรับรู้ 

Visibility 

ต่อพิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช.

หน่วยงาน

เทียบเป้าหมาย

1.1 ขับเคล่ือน

พิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ

กลำงแจ้ง เป็นแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมล้ำนนำ 

เพ่ือสังคมท่ี

สร้ำงสรรค์และย่ังยืน

พัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช. ให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี

ชีวิตด้ำนวัฒนธรรม

ล้ำนนำให้คงอัต

ลักษณ์อย่ำงมีคุณค่ำ

และโดดเด่น

แผนสร้ำงควำม

ร่วมมือกับเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์ และ

เครือข่ำย

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังใน

ระดับท้องถ่ิน ชำติ 

และนำนำชำติ
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2562 2563 2564 2565
ไตรมาส

 1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัดแผนงาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2564

รวม
คิดเป็น

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน

เทียบเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 79.17 3 1

2.1.1 จ ำนวนหลักสูตรอบรมระยะส้ัน/Course 

online/Webinar/กระบวนวิชำเรียนร่วม

หลักสูตร 6 9 15 20 1 0 1 8 10 66.67 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ปรียำลักษณ์

1

2.1.2 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิม หรือ

ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับมำตรฐำน

ช้ินงำน - 1 2 3 - - - 2 2 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ 1

2.1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะ

เพ่ิมข้ึนตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

ผู้

ประกอบ

กำร

- 1 2 3 - - - 1 1 50 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ 1

2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถน ำ

ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ร้อยละ 80 80 85 85 97.39 98.00 97.39 100 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ฐำปนีย์

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 95.24 5 2

3.1.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ 

(CMU-EdPEx)

แบนด์ 2 3 3 3 - - 2 67 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์ 2

3.1.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรท่ีมีกำร

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

   [ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 2565]

ร้อยละ - - - 80 - - - - งำนบริหำรฯ ปัทมำ

แผนบริหำรควำม

เส่ียงและกำรควบคุม

ภำยใน

3.1.3 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรม

และควำมโปร่งใส (ITA)

ร้อยละ 80 90 90 90 95.00 95.00 100 งำนบริหำรฯ ปัทมำ 1

3.1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมสุขของ

บุคลำกรต่อกำรเข้ำโครงกำร Happy CPAC :

 องค์กรแห่งควำมสุข

ร้อยละ 80 90 90 90 92.92 92.92 92.92 100 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

วนิดำ

1

3.1.5 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร 

   [ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 65]

ร้อยละ - - 90 90 - - - 92.25 92.25 100 งำนบริหำรฯ รพีพรรณ

3.1 บริหำรงำนและ

จัดกำรทรัพยำกรท่ีมี

อยู่อย่ำงจ ำกัดให้มี

ประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

โดยยึดหลักธรรมำภิ

บำลและแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง

พัฒนำส่วนงำนตำม

เกณฑ์ CMU-EdPEx 

2562-2565

(ยุทธวิธีกำรบริหำร

และพัฒนำงำน)

แผนกำรจัดอบรม

หลักสูตรระยะส้ัน

ด้ำนภูมิปัญญำล้ำนนำ

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน

อบรมหลักสูตรระยะ

ส้ันด้ำนภูมิปํญญำ

ศิลปะ และวัฒนธรรม

ให้แก่ชุมชนและสังคม

2.1 บริกำรวิชำกำร

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

ให้แก่ชุมชนและสังคม 

เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่

ส่วนรวม

แผนพัฒนำบุคลำกร

และกำรสร้ำงองค์กร

แห่งควำมสุข

แผนประกันคุณภำพ

ตำมเกณฑ์ 

CMU-EdPEx
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ไตรมาส 

4
บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัดแผนงาน

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2564

รวม
คิดเป็น

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน

เทียบเป้าหมาย

สร้ำงรำยได้จำก

ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำง

จ ำกัดให้เกิด

ประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

แผนกำรสร้ำงรำยได้

ของส ำนักฯ

3.1.6 รำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำก

แหล่งทุนภำยนอก และรำยได้อ่ืนๆ

บำท 1,100,000 1,400,000 1,400,000 1,550,000 237,992 1,461,503 28,428 17,739 1,745,662 100 งำนบริหำรฯ ชนำภำ 1

3.1.7 ร้อยละของค่ำไฟฟ้ำท่ีลดลงเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ -5 -5 5 -5 -0.58 -3.02 -18.81 10.48 100 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์ 1

3.1.8 ร้อยละของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลง

เทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ (ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 2564 -

 2565)

ร้อยละ - - 3 -5 - - -3.85 3.85 100 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์ 1

86.43 14 5รวม

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและ

พลังงำนภำยในส ำนักฯ

แผนกำรอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและ

พลังงำนของส ำนักฯ



4

ตัวช้ีวัด 1.1.1  จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 12,000 

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน นักท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

ส านักจัดข้ึน

ผู้เช่าสถานท่ี

จัดกิจกรรม

อายุต่ ากว่า 

10 ปี

พระภิกษุ 

สามเณร
รวม

เทียบกับ

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี 1                  816                  619                      -                  970           22                -          2,427                20.23 

ตุลำคม                   302                   536                       -                       -             3                 -            841                  7.01 

พฤศจิกำยน                   243                       -                       -                       -           17                 -            260                  2.17 

ธันวำคม                   271                    83                       -                   970             2                 -          1,326                11.05 

ไตรมาสท่ี 2                  366                  752                   10                      -         135                6          1,269               10.58 

มกรำคม                    36                       -                       -                       -              -                 -              36                  0.30 

กุมภำพันธ์                   209                   274                    10                       -          133                 6            632                  5.27 

มีนำคม                   121                   478                       -                       -             2                 -            601                  5.01 

ไตรมาสท่ี 3                   128                   131                    60                       -             1                 -            320                  2.67 

เมษำยน                    52                   108                    60            220                  1.83 

พฤษภำคม

มิถุนำยน                    76                    23             1            100                  0.83 

ไตรมาสท่ี 4                    81                   102                       -                       -             2                 -            185                  1.54 

กรกฎำคม                    18                      7             2              27                  0.23 

สิงหำคม                -                       - 

กันยำยน                    63                    95            158                  1.32 

รวม 1,391              1,604              70                  970                 160        6               4,201         35.01              

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

     ส ำนักฯ มีจ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 4,201 คน ผลกำรด ำเนินงำน "ไม่บรรลุเป้ำหมำย"

     สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำส ำหรับกำรท ำกิจกรรมบนช่องทำง Online เพ่ือให้หัวข้อกำรจัดกิจกรรมตรงควำมต้องกำรของผู้ติดตำมมำกย่ิงข้ึน

     เน่ืองจำกเป็นกำรปรับรูปแบบใหม่ ส่งผลให้สำมำรถเก็บข้อมูลกำรเข้ำชม/ใช้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ ได้เพียงไตรมำสท่ี 4 เท่ำน้ัน
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ตัวช้ีวัด 1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ 

ค่าเป้าหมาย : -

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน จ านวน (คน) หมายเหตุ

ไตรมาส 1

     - ตุลำคม 2563

     - พฤศจิกำยน 2563

     - ธันวำคม 2563

ไตรมาส 2

     - มกรำคม 2564

     - กุมภำพันธ์ 2564

     - มีนำคม 2564

ไตรมาส 3

     - เมษำยน 2564

     - พฤษภำคม 2564

     - มิถุนำยน 2564

ไตรมาส 4 20,800

     - กรกฎำคม 2564

     - สิงหำคม 2564 14,000

     - กันยำยน 2564 6,800

รวม 20,800

สรุปผลการด าเนินงาน

     ตัวช้ีวัด 1.1.2 เป็นตัวช้ีวัดใหม่ในปีงบ 2565 จึงไม่ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในปีงบ 2564 ซ่ึงมีจ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 

แบบออนไลน์ จ ำนวน 20,800 คน/คร้ัง

     สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำส ำหรับกำรท ำกิจกรรมบนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือให้หัวข้อกำรจัดกิจกรรมตรงควำมต้องกำรของผู้ติดตำมมำกย่ิงข้ึน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

     เน่ืองจำกเป็นกำรปรับรูปแบบใหม่ ส่งผลให้สำมำรถเก็บข้อมูลกำรเข้ำเช้ำ/ใช้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ ได้เพียงไตรมำสท่ี 4 เท่ำน้ัน
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ตัวช้ีวัด 1.1.3  ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม

1 นักท่องเท่ียว/ผู้เข้ำเย่ียมชมท่ัวไป 89.60 90.80 96.40 96.19 93.25

2 กลุ่มศึกษำดูงำน 85.80 93.60 86.60 92.97 89.74

87.70 92.20 91.50 94.58 91.50

สรุปผลการด าเนินงาน

รวม

     ควำมรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ คิดเป็นร้อยละ 91.50 ผลกำร

ด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     เปิดกำรให้บริกำรส ำหรับทัศนศึกษำผ่ำนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือทดแทนกำรเข้ำถึงจำกในรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom meeting

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

     เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรลดลงในทุกประเภท และพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปิดให้บริกำรช่ัวครำวตำมประกำศ

จำกคณะกรรมกำรควบคุมโรคของจังหวัด ท ำให้กำรท่องเท่ียวหยุดชะงัก และปิดให้บริกำรอยู่บ่อยคร้ังในช่วงไตรมำสท่ี 3 และ 4
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ตัวช้ีวัด 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
หน่วยงาน/องค์กร

ท่ีมีการจัดการความร่วมมือ

แผน

(ร้อยละ)

ผล

(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี 1/2564 80.00 100.00

1 โครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน คร้ังท่ี 26 

ประจ ำปี 2563

18-25 ต.ค. 63 สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 80.00 100.00

2 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 

ประจ ำปี 2563

1 พ.ย. 63 เทศบำลนครเชียงใหม่ 80.00 100.00

3 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วย

โรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน

ล้ำนนำ"

21 พ.ย. 63 คณะแพทยศำสตร์ มช. 80.00 100.00

4 โครงกำรเสวนำวิชำกำร เร่ือง "เชียงใหม่ 725

 ปี จำกเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับ

ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะ

สังคมศำสตร์ มช.)

31 มี.ค. 64 ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะ

สังคมศำสตร์ มช.

80.00 100.00

ไตรมาสท่ี 4/2564 80 92

5 กิจกรรมงำนพระมหำสมณสมโภช สมเด็จ

พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส

2 ส.ค. 64 80 100

6 โครงกำร Conservation of Traditional 

Lanna Architecture in Chiang Mai 

(AFCP) ระยะท่ี 2

ก.ย. 63 -  ส.ค. 64 The U.S. Ambassadors Fund for 

Cultural Preservation (AFCP) 2019

80.00 80

7 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอน

ภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 

ผ่ำนส่ือละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรม

ล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ก.พ. - ก.ค. 64 สถำบันภำษำ มช. 80 100

8 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนต ำบล

ลวงเหนือ (อบรมกำรปักริบบ้ินแบบออนไลน์)

ส.ค. 64 เทศบำลต ำบลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

80 100

9 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ต.ค. 63 - ก.ย. 64 บริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 80 80

80.0 96

สรุปผลการด าเนินงาน

รวม
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จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

     ผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย คิดเป็นร้อยละ 96 จึงท ำให้ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     -

     -
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ตัวช้ีวัด 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 

ค่าเป้าหมาย : 3,500,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 แหล่งทุนภายในประเทศ      124,220              -                -                -           124,220 

1.1 เงินค่ำลงทะเบียนและร่วมท ำบุญ

โครงกำรฝึกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน 

ปีท่ี 26

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ         88,220            88,220 

1.2 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทิน

ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี         36,000            36,000 

2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ              -      1,363,950              -                -         1,363,950 

2.1 โครงกำร Conservation of 

Traditional Lanna Architecture 

in Chiang Mai ปีงบ 2564

AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกำ     1,363,950        1,363,950 

3 อ่ืนๆ        46,550          1,878          8,947            120           57,495 

3.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ

ผู้บริจำค         43,500            43,500 

3.2 เงินบริจำคดร.สันติ พงษ์พันธ์เดชำ(เงิน

เพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก)

บุคคลภำยนอก           2,050           1,878             667             120              4,715 

3.3 กิจกรรมท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ส ำนัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ ำนวยกำร           1,000              1,000 

3.4 กิจกรรม Happy Society: ส่งก ำลังใจ

ให้ผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้อ ำนวยกำร           1,280              1,280 

3.5 โครงกำรพิธีท ำบุญวันสถำปนำส ำนัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ ำนวยกำร,รองผู้อ ำนวยกำร

,เลขำนุกำร

          7,000              7,000 

170,770     1,365,828   8,947         120           1,545,665      

สรุปผลการด าเนินงาน

 

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

     2) เงินทุนสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมจำกหน่วยงำนภำยนอกลดลง

     3) รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรลดลง เช่น กำรจัดเก็บค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนำ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ของท่ีระลึกในพิพิธภัณฑ์

     ส ำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 1,545,665 บำท ผลกำร

ด ำเนินงำนจึง "ไม่บรรลุเป้ำหมำย"

รวม

     สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระท ำให้รำยได้ของส ำนักฯ ลดลงเน่ืองจำก

     1) รำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำเข้ำชมและเช่ำสถำนท่ีในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
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ล าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

     4) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ของท่ีระลึกลดลง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     3) เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดแบบออนไลน์ (Digital Marketing)

     1) หำรำยได้จำกทรัพยำกรท่ีส่วนงำนมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ กำรจ ำหน่ำยหนังสือ กำรจัดประชุมวิชำกำร ฯลฯ

     2) หำรำยได้จำกกำรสนับสนุน/บริจำคจำกแหล่งทุนภำยในและต่ำงประเทศ
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล าดับ รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม

1 ร้อยละกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน

90.00 90.80 97.14 97.14 93.77 

90.00 90.80 97.14 97.14 93.77 

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     ผลประเมินผลกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน คิดเป็นร้อยละ 93.77 ผลกำร

ด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     วัดและประเมินผลกำรรับบริกำรจำกพิพิธภัณฑ์ฯ ท้ังแบบออนไลน์และ Onsite ควบคู่กัน

ตัวช้ีวัด 1.2.1  ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน	

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ และ วาสนา มาวงค์

รวม

     เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงท ำให้ยอดนักท่องเท่ียวลดลงเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้กำรเก็บแบบส ำรวจร้อยละกำรรับรู้ของ

นักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล าดับ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม

1 ประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช.

82.80 86.00 94.29 97.27 90.09 

82.80 86.00 94.29 97.27 90.09 

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     3) วำงแผนงบประมำณส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมต่อกิจกรรม/โครงกำรท่ีจะเกิดข้ึนภำยในพิพิธภัณฑ์ฯเพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้มำกย่ิงข้ึน

     2) พัฒนำบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ โดยกำรฝึกอบรมเพ่ีอ Upskill/Reskill อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีควำมรู้ท่ีทันสมัยและเหมำะสมกับกำร

ประชำสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

    ผลประเมินประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ คิดเป็นร้อยละ 90.09 ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     1) ปรับปรุงพัฒนำแผนกำรประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้หรือกำรรู้จักของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรมำกย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด 1.2.2  ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

รวม

     ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้มีอุปสรรคในกำรเก็บแบบสอบถำมกับผู้เข้ำเย่ียมชมและประกอบกับพิพิธภัณฑ์ฯได้มีกำรปิดให้บริกำรในช่วงระยะนึง ท ำให้

กำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำมกับผู้เข้ำเย่ียมชมอำจไม่มีประสิทธิผลเท่ำท่ีควร
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ค่าเป้าหมาย : 6,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป, งานบริการและประกันคุณภาพ, ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : นนทกานต์ ยอดแก้ว, วาสนา มาวงค์, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน จ านวน (คน) หมายเหตุ

ไตรมาสท่ี 1 1,825
ตุลำคม 665
พฤศจิกำยน 623
ธันวำคม 537
ไตรมาสท่ี 2 1,807
มกรำคม 662
กุมภำพันธ์ 546
มีนำคม 599
ไตรมาสท่ี 3 1,021
เมษำยน 349
พฤษภำคม 378
มิถุนำยน 294
ไตรมาสท่ี 4 3,194
กรกฎำคม 389
สิงหำคม 1,475
กันยำยน 1,330

รวม 7,847

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด 1.2.3  จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

     ผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 7,847 คน ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     1) พัฒนำเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

     2) เพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือให้มีผู้เข้ำชมหรือเข้ำถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ มำกย่ิงข้ึน

     -
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ตัวช้ีวัด 2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม [ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ ปีงบ 2563 - 2565]

ค่าเป้าหมาย : 15

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

ไตรมาสท่ี 1 1 1

1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน

ล้ำนนำ" (ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 64 1 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3 1 1

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง "สล่ำสร้ำงสถำปัตยกรรมเรือนล้ำนนำ" (ร่วมกับคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.)

3-4 เม.ย. 64 1 1

ไตรมาสท่ี 4 8 8

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนต ำบลลวงเหนือ (อบรมกำรปักริบบ้ินแบบออนไลน์) ส.ค. 64 1 1

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา ส าหรับสถานศึกษา ผ่าน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรวำดภำพสีน้ ำ" ส ำหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 5-8 ต.ค. 63 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "วำดภำพศิลปะเด็ก" ส ำหรับโรงเรียนสำธิต มช. 17 ก.พ. 64 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “รักษ์หุ่นกระบอก” ส ำหรับโรงเรียนสำธิต มช. (โครงกำร

ละอ่อนสำธิตเรียนรู้ควำมเป็นไทย) ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ
25 ก.พ. 64 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ผ้ำมัดย้อม และข้ำวแต๋น" ส ำหรับโรงเรียนต้นกล้ำเชียงใหม่ 5 มี.ค. 64 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "ขนมไทย" ส ำหรับโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 12 มี.ค. 64 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ตัดตุงไส้หมูพร้อมช่อตุง" ส ำหรับบัณฑิตวิทยำลัย มช. 7 เม.ย. 64 1 1

   - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ""กำรตัดตุงไส้หมู"" ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน

นำนำชำติ มหำวิทยำลัยพำยัพ

21-23 ก.ย. 64 1 1

10 10

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

     ส ำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 10 หลักสูตร ผลกำรด ำเนินงำน "ไม่บรรลุเป้ำหมำย"

รวม

     งบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจำกงบยุทธศำสตร์ท่ี 3 ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ได้รับไม่ตรงตำมปีงบประมำณ จึงท ำให้ในปีงบประมำณ 2564 ค่ำเป้ำหมำยไม่

ตรงตำมเป้ำหมำย

4
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แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม และจัดหลักสูตรอบรม จ ำนวน 13หลักสูตร จำกงบยุทธศำสตร์ท่ี 3 

ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 3 โครงกำร โดยจะสำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 13 หลักสูตร ในปีงบประมำณ 2565 คือ

     1) โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (จ ำนวน 6 หลักสูตร)

     2) โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล (จ ำนวน 6 หลักสูตร)

     3) โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 2 ผ่ำนส่ือออนไลน์ (จ ำนวน 1 หลักสูตร)
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน (ตัวช้ีวัดค ารับรอง ปีงบ 2563 - 2565)

ค่าเป้าหมาย : 2

หน่วยนับ : ช้ินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน
แผน

(คร้ัง)

ผล

(คร้ัง)

ไตรมาสท่ี 1 0 0

ไตรมาสท่ี 2 0 0

ไตรมาสท่ี 3 0 0

ไตรมาสท่ี 4 2 2

1 ปลอกหมอนปักริบบ้ินลำยดอกทำนตะวัน ก.ค. - ก.ย. 64 1 1

2 กระเป๋ำปักริบบ้ินลำยดอกดำวกระจำย ก.ค. - ก.ย. 64 1 1

2 2

สรุปผลการด าเนินงาน

 

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     -

     

     จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับมำตรฐำน จ ำนวน 2 ช้ินงำน ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

รวม

     -
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ตัวช้ีวัด 2.1.3  จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ตัวช้ีวัดค ารับรอง ปีงบ 2563 - 2565)

ค่าเป้าหมาย : 2

หน่วยนับ : ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ ผู้ประกอบการ (พร้อมรายละเอียดพอสังเขป) แผน ผล

ไตรมาสท่ี 1

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3

ไตรมาสท่ี 4 1 1

1 เทศบำลต ำบลลวงเหนือ ต ำบำลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ “กลุ่มเย็บปักถักร้อย ลวงเหนือ” 1 1

1 1

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     จ ำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ จ ำนวน 1 ผู้ประกอบกำร ผลกำรด ำเนินงำน "ไม่บรรลุเป้ำหมำย"

     1) ไม่มีแหล่งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน

     2) ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด กำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงมีอุปสรรคในด้ำนกำรติดต่อ ประสำนงำน และกำรลงพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงจะสำมำรถส่ือสำรกันโดยทำง

ออนไลน์ ท้ังน้ีสำมำรถด ำเนินงำนได้เฉพำะชุมชนท่ีมีควำมพร้อมในด้ำนกำรสอนออนไลน์

     1) หำงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือทุนวิจัยต่ำงๆ เพ่ือน ำมำด ำเนินงำนโครงกำร

     2) ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำส ำนักฯ เสนอแนะให้ขอค ำปรึกษำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรอบรม พัฒนำผู้ประกอบกำร

สร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนจำกศูนย์นวัตกรรมอำหำรและบรรจุภัณฑ์ (FIN)
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 1 97.39

1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือนล้ำนนำ" 

(ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 63 97.39

ไตรมาสท่ี 2 85.50

2 โครงกำรเสวนำวิชำกำร เร่ือง "เชียงใหม่ 725 ปี จำกเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับภำควิชำสังคม

วิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มช.)

31 มี.ค. 64 85.50

ไตรมาสท่ี 3 98.00

3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง "สล่ำสร้ำงสถำปัตยกรรมเรือนล้ำนนำ" (ร่วมกับคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.)

3-4 เม.ย. 64 98.00

ไตรมาสท่ี 4 91.60

4 โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนต ำบลลวงเหนือ (อบรมกำรปักริบบ้ินแบบออนไลน์) ส.ค. 64 91.60

93.12

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

รวม

     ผู้รับบริกำรวิชำกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 93.12 จึงท ำให้ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     -
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1  ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : แบนด์

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์

1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้น ำระดับสูง 2

1.2 กำรก ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 2

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 2

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 2

3.1 เสียงของลูกค้ำ 2

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 2

4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร 2

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2

5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 2

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 2

6.1 กระบวนกำรท ำงำน 2

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 2

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร 2

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 2

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 2

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล 2

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 2

2

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ผลกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักฯ ตำมเกณฑ์แนวทำง CMU-EdPEx ประจ ำปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 ธันวำคม 2564 ได้

คะแนน Band 2

     น ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ (OFIs) จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ประจ ำปี 2564 มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality 

Improvement Plan) ของส ำนักฯ ประจ ำปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รวม

1. กำรน ำองค์กำร

2. กลยุทธ์

3. ลูกค้ำ

4. กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้

5. บุคลำกร

6. ระบบปฏิบัติกำร

7. ผลลัพธ์

     ตำมข้อคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ประจ ำปี 2564 (OFIs)
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หมวด ผลประเมิน แบนด์
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ตัวช้ีวัด 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 2565)

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส านักงานส านัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง แผน ผล

6

1 นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์ เลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1

2 นำงสำววนิดำ เช้ือค ำฟู หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป 1

3 นำงรพีพรรณ ศรีทะ พนักงำนปฏิบัติงำน 1

4 นำงสำวชนำภำ ค ำวงค์ นักกำรเงินและบัญชี 1

5 นำยกิตติพันธ์ ไชยยำต๊ิบ พนักงำนปฏิบัติงำน 1

6 นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1

2

7 นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ 1

8 นำงสำววำสนำ มำวงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน 1

5

9 นำงสำวฐำปนีย์ เครือระยำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1

10 นำงสำวชุติมำ พรหมำวัฒน์ พนักงำนปฏิบัติงำน 1

11 นำยต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่ำงศิลป์ 1

12 นำยสุขธรรม โนบำง นักช่ำงศิลป์ 1

13 นำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงำนปฏิบัติงำน 1

13

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     - 

     ยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกเป็นตัวช้ีวัดใหม่ และเร่ิมใช้ในปีงบ 2565

     - 

งานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวม
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ตัวช้ีวัด 3.1.3 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส านักงานส านัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี ผลการด าเนินงาน คะแนน

1. ความโปร่งใส      1. การด าเนินงานขององค์กร

          1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

          1.2 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

          1.3 ควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ

          1.4 กำรมีส่วนร่วม

          1.5 กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรกิจหลักของ หน่วยงำน

     2. ระบบการร้องเรียนขององค์กร

          2.1 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน

          2.2 ช่องทำงกำรร้องเรียน

95

2. ความพร้อมรับผิด      1. ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย

     2. ควำมรับผิดชอบตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

95

3. คุณธรรมการให้บริการของ

หน่วยงาน

     มีกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำโดยยึดหลักควำมเป็นธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต

ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน

4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร      1. วัฒนธรรมองค์กร

     2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

100

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน      1. กำรบริหำรงำนบุคคล

     2. กำรบริหำรงบประมำณ

     3. ควำมเป็นธรรมในกำรมอบหมำยงำน

90

95

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ผลกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 95 ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     - 

รวม

     - 
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์, วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เฉล่ียรวม

1 ด้ำนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 91.56

2 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 93.33

3 ด้ำนจ ำนวนเงินบริจำคเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม Happy Heart: น้ ำใจงำม 92.53

4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 93.78

5 ด้ำนอ่ืนๆ 94.67

92.92

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     ผลประเมินควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข คิดเป็นร้อยละ 92.92 ผลกำร

ด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

     -

     -
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์, วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ผลประเมิน

1 ควำมภูมิใจท่ีได้ท ำงำนท่ีส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 95.00 มำกท่ีสุด

2 ควำมพึงพอใจต่อภำพลักษณ์ขององค์กรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 92.50 มำกท่ีสุด

3 ท่ำนรู้สึกภำคภูมิใจท่ีจะเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ส่วนงำนของท่ำน 93.75 มำกท่ีสุด

4 ส่วนงำนของท่ำนสร้ำงแรงจูงใจให้รู้สึกอยำกท ำงำนให้ดีท่ีสุดทุกวัน และพึงพอใจในผลกำรปฏิบัติงำนของท่ำน 90.00 มำกท่ีสุด

5 ท่ำนต้องกำรท ำงำนและสร้ำงประโยชน์ให้กับส่วนงำนมำกกว่ำท่ีส่วนงำนของท่ำนจะคำดหวัง 90.00 มำกท่ีสุด

92.25 มากท่ีสุด

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด 3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 2565)

รวม

     ผลประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร ร้อยละ 92.25 (มำกท่ีสุด) ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย" โดยบุคลำกรมีควำมภูมิใจท่ีได้ท ำงำนท่ี

ส ำนักฯ คิดเป็นร้อยละ 95.00 (มำกท่ีสุด) รองลงมำคือ บุคลำกรมีควำมภูมิใจท่ีจะเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ส่วนงำน คิดเป็นร้อยละ 93.75 (มำกท่ีสุด) ควำมพึง

     - 

     - 
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ตัวช้ีวัด 3.1.6 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)

ค่าเป้าหมาย : 1,400,000 

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ 51,610.50 34,979.17 18,336.15 11,995.20 116,921.02

1.1 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ 32,400.00 28,953.00 7,659.00 5,634.00 74,646.00

1.2 ค่ำเช่ำสถำนท่ี 17,694.90 4,470.97 6,210.00 6,210.00 34,585.87

1.3 ค่ำจ ำหน่ำยหนังสือ 90.00 810.00 4,467.15 5,367.15

1.4 ค่ำรับฝำกจ ำหน่ำยสินค้ำ 1,425.60 745.20 0.00 151.20 2,322.00

2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก 170,770.00 1,365,828.00 8,947.00 120.00 1,545,665.00

2.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริจำค 43,500.00 43,500.00

2.2 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก บุคคลภำยนอก (ดร.

สันติ พงษ์พันธ์เดชำ)

2,050.00 1,878.00 667.00 120.00 4,715.00

2.3 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทิน

ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี 36,000.00 36,000.00

2.4 เงินสนับสนุนโครงกำรท ำบุญปีใหม่ส ำนักฯ ผู้อ ำนวยกำร 1,000.00 1,000.00

2.5 โครงกำรฝึกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน ปีท่ี 26

 ประจ ำปี 2563

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 88,220.00 88,220.00

2.6 กิจกรรม Happy Society: ส่งก ำลังใจให้ผู้รับ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้อ ำนวยกำร 1,280.00 1,280.00

2.7 โครงกำรพิธีท ำบุญวันสถำปนำส ำนักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ ำนวยกำร,รอง

ผู้อ ำนวยกำร

,เลขำนุกำร

7,000.00 7,000.00

2.8 โครงกำร Conservation of Traditional 

Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบ 

2564

AFCP ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ

1,363,950.00 1,363,950.00

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 15,611.60 60,695.86 1,145.00 5,623.46 83,075.92

3.1 ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 3,283.86 2,729.46 6,013.32

3.2 รำยได้เบ็ดเตล็ด

3.3 อ่ืนๆ (กำรจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชำกำร ฯลฯ) 15,611.60 57,412.00 1,145.00 2,894.00 77,062.60

237,992.10 1,461,503.03 28,428.15 17,738.66 1,745,661.94

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     2) ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะท ำให้รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยของส่วนงำนเพ่ิมข้ึน

     รำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ กำรสนับสนุนจำกภำยนอก และรำยได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จ ำนวน 374,218.94 บำท ผลกำรด ำเนินงำน "ไม่บรรลุ

เป้ำหมำย"

     -

     1) หำรำยได้จำกสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ รำยได้จำกกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และรำยได้/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้เพ่ิมข้ึน
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ค่าเป้าหมาย :  -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บาท ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 1 32,850.72 32,658.59 -192.13 -0.58

ตุลำคม 13,833.43 11,266.34 -2,567.09 -18.56

พฤศจิกำยน 10,810.86 10,577.70 -233.16 -2.16

ธันวำคม 8,206.43 10,814.55 2,608.12 31.78

ไตรมาสท่ี 2 35,723.75 34,646.53 -1,077.22 -3.02

มกรำคม 9,505.90 7,985.05 -1,520.85 -16.00

กุมภำพันธ์ 10,608.36 10,248.24 -360.12 -3.39

มีนำคม 15,609.49 16,413.24 803.75 5.15

ไตรมาสท่ี 3 46,320.69 37,607.08 -8,713.61 -18.81

เมษำยน 15,565.03 10,220.00 -5,345.03 -34.34

พฤษภำคม 15,781.15 13,986.00 -1,795.15 -11.38

มิถุนำยน 14,974.51 13,401.08 -1,573.43 -10.51

ไตรมาสท่ี 4 40,893.80 34,556.19 -6,337.61 -15.50

กรกฎำคม 15,677.75 11,575.67 -4,102.08 -26.16

สิงหำคม 11,760.19 11,061.48 -698.71 -5.94

กันยำยน 13,455.86 11,919.04 -1,536.82 -11.42

รวม 155,788.96 139,468.39 -16,320.57 -10.48

     1) รณรงค์กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรกำรประหยัดไฟฟ้ำของส ำนักฯ อย่ำงต่อเน่ือง

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) ก ำกับ ติดตำม สรุป และรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ือง

     ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ลดลงร้อยละ 10.48 ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุเป้ำหมำย"

    ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำของส ำนักฯ อย่ำงเคร่งครัดต่อไป

เพ่ิม/ลดจากปีท่ีผ่านมา
ปีงบ 2564ปีงบ 2563เดือน

สรุปผลการด าเนินงาน
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ค่าเป้าหมาย : -3

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

เดือน
ก๊าซเรือนกระจก

ปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.)

ก๊าซเรือนกระจก

ปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.)

เพ่ิมข้ึน/ลดลง

จากปีท่ีผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ

ม.ค. 64 2,169.19 1,997.33 -171.86 -7.92

ก.พ. 64 2,186.41 2,423.82 237.40 10.86

มี.ค. 64 2,917.50 3,410.53 493.03 16.90

เม.ย. 64 2,936.51 2,469.78 -466.73 -15.89

พ.ค. 64 2,846.62 2,779.54 -67.08 -2.36

มิ.ย. 64 2,718.89 2,515.75 -203.14 -7.47

ก.ค. 64 2,582.26 2,076.04 -506.22 -19.60

ส.ค. 64 2,106.54 2,041.92 -64.62 -3.07

ก.ย. 64 2,306.37 2,179.88 -126.49 -5.48

รวม 22,770.29 21,894.58 -875.71 -3.85

สรุปผลการด าเนินงาน

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     2) ก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว อย่ำงต่อเน่ือง

     3) หำจุดบอด (Gap Analysis) กำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว และหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัด 3.1.8 ร้อยละท่ีลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

     1) รณรงค์กำรปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรของส ำนักฯ อย่ำงต่อเน่ือง

     ปีงบ 2564 (มกรำคม - กันยำยน) มีปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 21,894.58 kgCO2e ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ -3.85 ผลกำรด ำเนินงำน "บรรลุ

     -
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