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ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

16 1 37 5        50          - - - 600,000 - 600,000 - 600,000 

เป้าประสงค์ 1.1 ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึ

ชีวิตล้านนา "ผ้า และเทศกาลชาติพันธ์ุ" 

[โครงการขยายระยะเวลา SO3: ล้านนา

สร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึงได้รับจัดสรร

งบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 

1) การปักลวดลายบนหน้าหมอนของ

ชาวไทเขิน

1  เร่ือง

2) การเย็บถุงย่ามและตกแต่งลวดลาย 

โดยการปักของชาวไทล้ือ

1  เร่ือง

3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 1  เร่ือง

4) ตุงใยชาวไทยวน 1  เร่ือง

5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่ 1  เร่ือง

6) การย้อมผ้าสีธรรมชาติของชาวลัวะ 1  เร่ือง

แผนพัฒนา

ฐานข้อมูลองค์ความรู้

1.2 ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักฯ (คลังความรู้

ล้านนาคดี)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  ฐานข้อมูล ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ

ชุติมา400,000 400,000 400,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ        50 

แผน-ผล ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา

 มช. ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้าน

วัฒนธรรมล้านนา

ให้คงอัตลักษณ์

อย่างมีคุณค่าและ

โดดเด่น

แผนพัฒนา

พิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช. 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีมีชีวิตด้าน

วัฒนธรรมล้านนา

1.1
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

โครงการเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา "เฮือนเก่า 

เฮาฮักษา"

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

1) กิจกรรมการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน

1  กิจกรรม

2) การเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การอนุรักษ์ การบริหาร

จัดการเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช.

1  กิจกรรม

3) สร้างฐานข้อมูลเรือนโบราณล้านนา 1  กิจกรรม

4) บันทึกคลิปวีดิทัศน์ 1  กิจกรรม

5) จัดท าโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร

เพ่ือเก็บเรือนโบราณเป็นฐานข้อมูล 

และบันทึกในคลังข้อมูลและฐานข้อมูล

ของเรือนโบราณล้านนาของชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม่

1  กิจกรรม

6) การเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การอนุรักษ์ การบริหาร

จัดการเรือนโบราณ ณ ชุมชนสันป่าตอง

1  กิจกรรม

แผนสร้างความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์และ

เครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับท้องถ่ิน ชาติ 

และนานาชาติ

1.3
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

เป้าประสงค์ 1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

กิจกรรมขยายฐานการรับรู้โดย

แลกเปล่ียนลิงค์เว็บไซต์กับเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 งานบริการฯ  วาสนา

1) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้า

บุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ 

1 1  แห่ง

2) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 1 1  แห่ง

3) พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ 1 1  แห่ง

4) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 1 1  แห่ง

1.5 การจัดท าคลิปสร้างภาพลักษณ์ของส านักฯ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  งานบริการฯ  วาสนา

1) แนะน าองค์กร 1  คลิป

2) รูปแบบการบริการ Reimage 1  คลิป

3) แนะน าบริการในภาพรวม 1  คลิป

4) การจัดอบรมหลักสูตรภาพรวม 1  คลิป

5) องค์ความรู้สู่ชุมชน 1  คลิป

6) แนวทางผู้บริหาร 1  คลิป

1.6 กิจกรรมทัศนศึกษาทิพย์ผ่านระบบ 

Zoom Online

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 4  คร้ัง  ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ

 ปรียาลักษณ์

วาสนา

1.7 การเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเข้ารับรางวัล 

Museum Thailand Awards ประจ าปี 

2565

ก.ค. - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม 5,000 5,000 5,000  งานบริการฯ  วาสนา

1.8 การเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเข้ารับรางวัล

อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจ าปี 

2565 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปถัมภ์

ต.ค. 64 - เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม - -  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

1.9 การเสนอช่ือเพ่ือขอรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus)

ต.ค. - พ.ย. 64 1 1 1 1  กิจกรรม - -  งานบริการฯ  วาสนา

แผนพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ 

การตลาดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์เชิงรุก

1.4
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

1.10 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual

 Reality (VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ใน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

(ร่วมกับ ITSC) [โครงการขยายระยะเวลา 

SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึง

ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  ผลงาน 195,000 195,000 195,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

1.11 CMU Virtual Museum (ระยะท่ี 2) ต.ค. - ธ.ค. 64 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ  นนทกานต์

1.12 CMU Virtual Exhibition Museum 

(เรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ 

ฝ่ายส่งเสริมฯ

 นนทกานต์ 

ปรียาลักษณ์

1.13 CMU Museum e-Shop ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ 

ฝ่ายส่งเสริมฯ

 นนทกานต์ 

ปรียาลักษณ์

1.14 การสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ต่างชาติ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริการฯ 

ฝ่ายส่งเสริมฯ

 วาสนา

ปรียาลักษณ์

1.15 ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ 

งานบริการฯ

 นนทกานต์ 

วาสนา

1.16 ระบบฐานข้อมูลความต้องการของลูกค้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ 

ฝ่ายส่งเสริมฯ

 นนทกานต์ 

ปรียาลักษณ์

พัฒนาการส่ือสาร

ภาพลักษณ์ของ

ส านักฯ และ

พิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช.

แผนการส ารวจด้าน

การรับรู้ภาพลักษณ์

ของพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช.
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

5 1 1,222 2 1,200   -         - - 674,010 - 674,010 - 674,010 

เป้าประสงค์ 2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

2.1 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรม

อาหารล้านนาสู่สากล [โครงการขยาย

ระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 

64-65 ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน

 ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 6  หลักสูตร 410,000 410,000 410,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ต่อพงษ์

1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล - 

2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี - 

3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ - 

4) หลักสูตรอาหารเป็นยา - 

5) หลักสูตรอาหารแปรรูป - 

6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา 

(ของก๋ินเล่น)

- 

2.2 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบ

ออนไลน์ [โครงการขยายระยะเวลา SO3:

 ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึงได้รับ

จัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 129,000 129,000 129,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

แผนการจัดอบรม

หลักสูตรระยะส้ัน

ด้านภูมิปัญญา

ล้านนา วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม

ให้บริการวิชาการ

ด้านอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันด้านภูมิ

ปัญญาศิลปะ และ

วัฒนธรรมให้แก่

ชุมชนและสังคม

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้
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2.3 โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 24 

(ฉบับพิเศษ)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1,200  เล่ม     1,200 120,000 120,000 120,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

2.4 ปฏิทินล้านนา (ม้ือจ๋ันวันดี) บนเว็บไซต์

ส านักฯ

พ.ย. 64 1 1 1 1  ผลงาน -  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

กิจกรรมล้านนาออนไลน์ พ.ย. 64 - ก.ย. 65 1 15,010 15,010 15,010  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ปรียาลักษณ์

Lanna Online Facebook Live (องค์ความรู้)

1) วิถีชีวิตล้านนาฤดูหนาว 18 ธ.ค. 64 1  กิจกรรม - 

2) เคร่ืองเขินในวัฒนธรรมล้านนา 15 ม.ค. 65 1  กิจกรรม - 

3) ชุธาตุของชาวล้านนา 12 ก.พ. 65 1  กิจกรรม - 

4) ลาบส้าล้านนา โอชารส 12 มี.ค. 65 1  กิจกรรม

5) แต่งหย้องคัวงาม ตามสมัยบ้านเฮา 9 เม.ย. 65 1  กิจกรรม - 

6) เมนูฤดูฝน (วัฒนธรรมเก็บกิน) 14 พ.ค. 65 1  กิจกรรม

7) เฮือนโบราณสันป่าตอง 11 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม - 

Lanna Crafts Online (กิจกรรม Workshop)

1) โคมหูกระต่าย 17 พ.ย. 64 1 1  กิจกรรม

2) กะเป๋าลูกเดือย (ชาติพันธ์ุกะเหร่ียง) 21 ม.ค. 65 1  กิจกรรม

3) ว่าว 18 ก.พ. 65 1  กิจกรรม

4) ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน 18 มี.ค. 65 1  กิจกรรม

5) ตุงป๋ีเป้ิง (ตุงนักษัตรประจ าปีเกิด) 

(วิดีโอ + Infographic)

8 เม.ย. 65 1  กิจกรรม

6) สานพัด 20 พ.ค. 65 1  กิจกรรม

7) ดอกไม้ศรัทธา 17 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม

8) ตุงใย 15 ก.ค. 65 1  กิจกรรม

แผนงานการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน/

สังคม

ให้บริการวิชาการ

ตามความต้องการ

ของชุมชน/สังคม

2.5

 ฝ่ายส่งเสริมฯ  ปรียาลักษณ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

11 1      58     14      115          - - 31,000 265,849 24,631 321,480 - 321,480 

เป้าประสงค์ 3.1 บริหารงานและจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพตาม

เกณฑ์ EdPEx ประจ าปี 2565

9 ธ.ค. 64 1 1 1 1  คร้ัง         15 14,000 14,000 14,000 -  งานบริการฯ  สันต์ทัศน์

3.2 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน

คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx (ภายใต้

โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านัก

ฯ ประจ าปี 2565)

มี.ค. 65 1 15  คน         15 5,000 5,000 5,000  งานบริการฯ  สันต์ทัศน์

3.3 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2565  ก.พ. 65 1 18  คน 10,000 10,000 10,000  งานบริหารฯ  ปัทมา

3.4 การจัดบรรยาย เร่ือง "การใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย"

10 พ.ย. 64 1 1 13 13  คน 600 600 600  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ต.ค. 64 - ก.ย. 65         18  งานบริหารฯ  ปัทมา

1) การถ่ายทอดกระบวนการ

ปฏิบัติงานน าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

20 ต.ค. 64 1 1  เร่ือง          8  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

2) การทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน

ต.ค. 64 - ม.ค. 65 1  เร่ือง          1  งานบริหารฯ  วนิดา

3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ือง "การ

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน"

ก.พ. - เม.ย. 65 1  เร่ือง         16  งานบริหารฯ  ปัทมา

โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่ง

ความสุข

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         18 

1) Happy Heart : อวยพรและแสดง

ความยินดีในโอกาสต่างๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม

2) Happy Body : ฉีดวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ประจ าปี

มี.ค. 65 1  กิจกรรม

3) Happy Society : บริการสังคม

ส่วนรวม (บริจาค/กิจกรรมสาธารณกุศล)

ก.ค. 65 1  กิจกรรม

5,000 

แผนบริหารความ

เส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

แผนจัดการความรู้ 

(KM)

3.5

3.6 1 

1 

29,631 29,631 

แผนประกัน

คุณภาพตามเกณฑ์ 

CMU-EdPEx

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

 งานบริหารฯ  ชนาภาแผนพัฒนาบุคลากร

และการสร้าง

องค์กรแห่งความสุข

พัฒนาส่วนงานตาม

เกณฑ์ CMU-EdPEx

 2562-2565 

(ยุทธวิธีการบริหาร

และพัฒนางาน)

24,631 
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3.7 โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 

ประจ าปี 2564

7 ม.ค. 65 1 1  กิจกรรม          3 11,000 11,000 11,000  งานบริหารฯ  วนิดา

3.8 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านัก

ฯ ประจ าปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม         18 43,000 43,000 43,000  งานบริหารฯ  วนิดา

รพีพรรณ

สร้างรายได้จาก

ทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจ ากัดให้เกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

แผนการสร้างรายได้

ของส านักฯ

3.9 การขายของท่ีระลึกบน CMU Museum 

e-Shop Online

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  ฝ่ายส่งเสริมฯ   ปรียาลักษณ์

การด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green 

Office)

1         18 50,000 50,000  ทุกหน่วยงาน  วาสนา

กิตติพันธ์

1) การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 

(Green Office) ประจ าปี 2565

ส.ค. 65 1  คร้ัง 5,000 

2) โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิ

ทัศน์ส านักฯ (ปรับปรุงระบบน้ า

พิพิธภัณฑ์ฯ)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม 45,000 

3.11 โครงการบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา (หลองข้าวป่าซาง และ

เรือนกาแล (อุ๊ยผัด))

17 พ.ย. - 20 ก.ค.

 65

1 150,000 150,000 150,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

3.12 การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ ธ.ค. 64 1 1  งาน 22,249 22,249 22,249  งานบริหารฯ  กิตติพันธ์

ปัทมา

3.10แผนการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและ

พลังงานของส านักฯ

ส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและ

พลังงานภายใน

ส านักฯ
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4. ภารกิจประจ า (Routine Works)

17 3 23 3    8,677      218 - 72,200 1,316,600 40,200 1,429,000 - 1,429,000 

4.1 โครงการท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 

ประจ าปี 2564 (ยกเลิกโครงการ)

40,000 40,000 40,000 

4.2 โครงการกฐิน มช. ประจ าปี 2564 30 ต.ค. 63 1 1 1 1  กิจกรรม         18 2,000 4,200 6,200 6,200  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

4.3 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน คร้ังท่ี 

27 ประจ าปี 2564 (ยกเลิกโครงการ)

50,000 50,000 50,000 

4.4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2564

ส. 20 พ.ย. 64 1 1 1 1  กิจกรรม       200       200 620,000 620,000 620,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.5 โครงการท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ มช. 

ประจ าปี 2565 (ยกเลิกโครงการ)

ส. 1 ม.ค. 65 1 1  กิจกรรม       500 20,000 20,000 20,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.6 โครงการเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปี 2565 (ร่วมกับบริษัทบุญรอด 

บริวเวอรี จ ากัด)

ม.ค. 65 1 1  กิจกรรม     4,000 36,000 36,000 36,000  งานบริการฯ  วาสนา

4.7 โครงการจัดพิธีท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่

 ประจ าปี 2565 ของส านักฯ

7 ม.ค. 65 1 1 1 1  กิจกรรม         18        18 15,000 15,000 15,000  ส านักงานส านัก  ปัทมา

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา (พิธีท าบุญตักบาตร)

1 

1) วันมาฆบูชา พ. 16 ก.พ. 65 1  กิจกรรม       500 

2) วันวิสาขบูชา อา. 15 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม       500 

3) วันอาสาฬหบูชา พ. 13 ส.ค. 65 1  กิจกรรม       500 

4.9 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 

ประจ าปี 2565

ส. 13 เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม       500 241,600 241,600 241,600  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.10 งานด าหัวคณะกรรมการอ านวยการฯ 

ประจ าปี 2565

 เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม         25 10,000 10,000 10,000 ส านักงานส านัก  ปัทมา

4.11 โครงการฝึกปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันพ่อ

แห่งชาติ (ยกเลิกโครงการ)

50,000 50,000 50,000 

4.12 งานด าหัวอดีตอธิการบดีฯ ประจ าปี 2565  เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม     1,000 6,000 6,000 6,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

70,000 70,000 

รวมภารกิจประจ า 

4.8 70,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม
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4.13 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา

 มช. ประจ าปี 2564

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม       500 120,000 120,000 120,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ต่อพงษ์

4.14 งานท าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2565

 มิ.ย. 65 1 1  กิจกรรม         18 2,000 2,000 2,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

ป้ายเฉลิมพระเกียรติ

1) ป้ายคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 13 ต.ค. 64 1  ป้าย 1,100 

2) วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 65 1  ป้าย 1,600 

3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี

 3 มิ.ย. 65 1  ป้าย 1,400 

4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 28 ก.ค. 65 1  ป้าย 1,400 

5) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปี

 12 ส.ค. 65 1  ป้าย 1,700 

4.16 โครงการท าบุญวันสถาปนาส านักฯ 

ประจ าปี 2565 (ครบรอบ 30 ปี)

พฤ. 2 ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม         30 30,000 30,000 30,000  งานบริการฯ  ปัทมา

4.17 โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียน

พรรษา ประจ าปี 2565

 ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม       250 25,000 25,000 25,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.18 พิธีมุทิตาจิตผู้บริหารท่ีหมดวาระ 

(ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ)

 ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม 15,000 15,000 15,000  งานบริหารฯ  วนิดา

4.19 โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพ่ือถวาย

เป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 90 พรรษา

10-13 ส.ค. 65 1 1  กิจกรรม       100 50,000 50,000 50,000  งานบริหารฯ  ปัทมา

4.20 พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจ าปี 

2565 (เลขานุการส านัก)

 ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม         18 15,000 15,000 15,000  งานบริหารฯ  วนิดา

49 1,340 10,042 - 103,200 2,856,459 64,831 3,024,490 3,024,490 รวมท้ังหมด

1 4.15  วาสนา งานบริการฯ7,200 7,200 
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล
งบ

แผ่นดิน

งบรายได้

ส านักฯ

งบรายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ
หน่วยงาน บุคลากร

รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการ

(คน)

โครงการ/

กิจกรรม
รวมจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์/

กลยุทธ์

เป้าหมาย
แผนงานส าคัญ

(Key Initiatives)

แหล่งงบประมาณ

(บาท)ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

0.00% 3.41% 94.44% 2.14% 100% 100%คิดเป็นร้อยละ
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ
งบ

แผ่นดิน

รายได้

ส านักฯ

รายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ

1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา "ผ้า 

และเทศกาลชาติพันธ์ุ" 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1     400,000      400,000     400,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา    - บรรจุไว้ใน Action Plan ปีงบ 2564 

เน่ืองจากได้งบประมาณล่าช้า

   - ขยายเวลารอบปกติ (ก.ย. 64 - ส.ค. 65)

2 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality (VR) 

เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

มช. (ร่วมกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  ผลงาน     195,000      195,000     195,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์    - บรรจุไว้ใน Action Plan ปีงบ 2564 

เน่ืองจากได้งบประมาณล่าช้า

   - ขยายเวลารอบปกติ (ก.ย. 64 - ส.ค. 65)

3 โครงการอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1     410,000      410,000     410,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์    - บรรจุไว้ใน Action Plan ปีงบ 2564 

เน่ืองจากได้งบประมาณล่าช้า

   - ขยายเวลารอบปกติ (ก.ย. 64 - ส.ค. 65)

4 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบออนไลน์ 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  หลักสูตร     129,000      129,000     129,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ สุขธรรม    - บรรจุไว้ใน Action Plan ปีงบ 2564 

เน่ืองจากได้งบประมาณล่าช้า

   - ขยายเวลารอบปกติ (ก.ย. 64 - ส.ค. 65)

5 โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 23 (ฉบับท่ี 1 - 2) ต.ค. 63 - มี.ค. 65 1 1 1,200 1,200  เล่ม     120,000      120,000     120,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์    - ขยายเวลารอบปกติ (ต.ค. - ธ.ค. 64)

   - ขยายเวลาเพ่ิมเติม รอบท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค. 65)

6 โครงการจัดท าและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช. "เรือนโบราณลุ่มแม่น้ าปิง" (ขยายระยะเวลา)

ต.ค. 63 - มี.ค. 65 1 1,000  เล่ม     480,000      480,000          80,000     400,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ผอ.

ฐาปนีย์

   - ขยายเวลารอบปกติ (ต.ค. - ธ.ค. 64)

   - ขยายเวลาเพ่ิมเติม รอบท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค. 65)

7 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา มช. ประจ าปี 

2563

ต.ค. - ธ.ค. 64 1 1 5 5  คน     120,000      120,000          31,087      88,913 ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ ขยายเวลารอบปกติ (ต.ค. - ธ.ค. 64)

7 2 2,207 1205 1,854,000 1,854,000   111,087      1,742,913 รวม

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

โครงการขยายระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการ/ เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ

รวมรับ จ่ายจริง คงเหลือ
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