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

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

ยุทธศาสตรท์ ี ่1 (เชงิรกุ) : ขบัเคลือ่นพพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนากลางแจง้ เป็นแหลง่เรยีนรูว้ถิชีวีติ วฒันธรรมลา้นนา เพือ่สงัคมทีส่รา้งสรรคแ์ละย ัง่ยนื

13 4 43 16          50       -  -  -  603,800.00  80,000.00  683,800.00  79,200.00  604,600.00 11.58

เป้าประสงค ์1.1 ขบัเคลือ่นพพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนากลางแจง้ เป็นแหลง่เรยีนรูว้ถิชีวีติ วฒันธรรมลา้นนา เพือ่สงัคมทีส่รา้งสรรคแ์ละย ัง่ยนื

โครงการพพิธิภณัฑม์ชีวีติ การ

เรยีนรูว้ถิชึวีติลา้นนา "ผา้ และ

เทศกาลชาตพินัธุ"์ [SO3: 

ลา้นนาสรา้งสรรค ์ปีงบ 64-65 

ไดรั้บจัดสรรงบประมาณในเดอืน 

ก.ย. 64-ส.ค. 65 1  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

กจิกรรมที ่1. วดีทิศันเ์ชงิ

วชิาการในรปูแบบสารคด ี

เร ือ่ง "เทศกาลชาตพินัธุ"์

6 2  เรือ่ง

(1) สลากยอ้ม (ไทยอง) 1 1  เรือ่ง

(2) ออกพรรษา (ไทเขนิ) 1 1  เรือ่ง

(3) ปีใหมเ่มอืง (ไทยวน) 1 

(4) ปอยสา่งลอง (ไทใหญ)่ 1 

(5) ตักบาตรดอกไมเ้ขา้พรรษา (ไทลือ้) 1 

(6) เทศกาลเลีย้งผฝีาย (ลัวะ) 1 

กจิกรรมที ่2. วดีทิศันก์าร

อบรมเชงิปฏบิตักิารงานผา้

ของชาตพินัธุ ์

6 2  กจิกรรม

(1) การเย็บหมอน (ไทเขนิ) 1 1 

(2) การเย็บถงุยา่มและตกแตง่ลวดลายปัก (ไทลือ้) 1 1 

(3) ผา้หอ่คัมภรี ์(ไทยอง) 1 

(4) ตงุใย (ไทยวน) 1 

(5) การท าพู่ประดับ (ไทใหญ)่ 1 

(6) ผา้สธีรรมชาต ิ(ลัวะ) 1 

แผนพัฒนา

ฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้

1.2 ฐานขอ้มลู "คลังความรูล้า้นนาคด"ี ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1 1 1  

ฐานขอ้มลู

ฝ่ายสง่เสรมิฯ ฐาปนีย์

โครงการเรอืนพืน้ถ ิน่ลา้นนา 

"เฮอืนเกา่ เฮาฮกัษา"

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 

(1) ส ารวจความตอ้งการของชมุชน

(2) ศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นอนุรักษ์และการบรหิารจัดการเรอืนโบราณ ณ พพิธิภัณฑเ์รอืนโบราณลา้นนา

(3) จัดท าฐานขอ้มลูเรอืนโบราณลา้นนา

(4) บันทกึคลปิวดีทัิศน์

(5) จัดท าโลร่างวัล ใบประกาศนียบัตรเพือ่เก็บเรอืนโบราณเป็นฐานขอ้มลู และบันทกึในคลังขอ้มลูและฐานขอ้มลูของเรอืนโบราณลา้นนาของชมุชนในจังหวัดเชยีงใหม่

(6) แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการอนุรักษ์และการบรหิารจัดการเรอืนโบราณ ณ ชมุชนสนัป่าตอง

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

ส านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
โครงการ/

กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

ชตุมิา 400,000.00 กลยุทธ:์ พัฒนา

พพิธิภัณฑเ์รอืน

โบราณลา้นนา มช. 

ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

ทีม่ชีวีติดา้น

วัฒนธรรมลา้นนาให ้

คงอัตลักษณ์อยา่งมี

คณุคา่และโดดเดน่

แผนสรา้งความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

พพิธิภัณฑแ์ละ

เครอืขา่ย

ศลิปวัฒนธรรมใน

ระดับทอ้งถิน่ ชาต ิ

และนานาชาติ

1.3

แผนพัฒนา

พพิธิภัณฑเ์รอืน

โบราณลา้นนา มช. 

ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

ทีม่ชีวีติดา้น

วัฒนธรรมลา้นนา

1.1

รวม ย.1

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบ

 80,000.00  80,000.00  80,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ชตุมิา

หนว่ยงาน

 อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 400,000.00 ฝ่ายสง่เสรมิฯ          50  79,200.00  320,800.00 19.80
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แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
โครงการ/

กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงาน

เป้าประสงค ์1.2 สรา้งการรบัรู ้Visibility ตอ่พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา มช.

กจิกรรมขยายฐานการรับรูโ้ดย

แลกเปลีย่นลงิคเ์ว็บไซตก์ับ

เครอืขา่ยพพิธิภัณฑ์

ต.ค. 64-พ.ค. 65

(1) ศนูยส์ถาปัตยกรรมลา้นนา คุม้เจา้บรุรัีตน์ฯ 1 1  แหง่

(2) หอศลิปวัฒนธรรมเมอืงเชยีงใหม่ 1 1  แหง่

(3) พพิธิภัณฑพ์ระต าหนักดาราภริมย์ 1 1  แหง่

(4) อทุยานศลิปะวัฒนธรรมแมฟ้่าหลวง 1 1  แหง่

1.5 คลปิสรา้งภาพลักษณ์ของส านักฯ

(1) แนะน าองคก์ร 1 1  คลปิ

(2) รูปแบบการบรกิาร Reimage 1  คลปิ

(3) แนะน าบรกิารในภาพรวม 1  คลปิ

(4) การจัดอบรมหลักสตูรภาพรวม 1  คลปิ

(5) องคค์วามรูสู้ช่มุชน 1  คลปิ

(6) แนวทางผูบ้รหิาร 1  คลปิ

1.6 เสนอชือ่เพือ่คัดเลอืกเขา้รับรางวัล

 Museum Thailand Awards 

ประจ าปี 2565

ก.ค.-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  5,000.00  5,000.00  5,000.00  งานบรกิารฯ  วาสนา

1.7 เสนอชือ่เขา้รับรางวัลอนุรักษ์ศลิป

สถาปัตยกรรม ประจ าปี 2565 จาก

สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรม

ราชปูถัมภ ์[ไดรั้บรางวัลอนุรักษ์

ศลิปสถาปัตยกรรม ประจ าปี 2565 

 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทาง

สถาปัตยกรรมและชมุชน ระดับด]ี

ต.ค. 64-เม.ย. 

65

1 1 1 1  กจิกรรม  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์

1.8 ขอการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยดา้นสขุอนามัย (SHA 

ต.ค.-พ.ย. 64 1 1 1 1  กจิกรรม  งานบรกิารฯ  วาสนา

1.9 โครงการจัดท าเนื้อหาดา้นวถิชีวีติ

และวัฒนธรรมลา้นนา เพือ่การ

พัฒนาแอปพลเิคชนั 3D Virtual 

Reality (VR) เรอืนกาแล (พญาวงศ)์

 พพิธิภัณฑฯ์ [ร่วมกับ ITSC ขยาย

ระยะเวลา SO3: ลา้นนาสรา้งสรรค ์

ปีงบ 64-65 ไดรั้บงบประมาณ: ก.ย.

ก.ย. 64-ส.ค. 65 1 1  งาน  198,800.00  198,800.00  198,800.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

1.10 CMU Virtual Museum (ระยะที ่

2)  [พพิธิภัณฑ ์360 องศา]

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  งานบรหิารฯ  นนทกานต์

1.11 CMU Virtual Exhibition 

Museum [เรอืนทรงอาณานคิม 

และเรอืนไทลือ้]

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  งานบรหิารฯ  นนทกานต ์

ปรยีาลักษณ์

1.12 การสมัภาษณ์นักทอ่งเทีย่วชาว

ไทยและตา่งชาติ

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  งานบรกิารฯ  วาสนา

ปรยีาลักษณ์

1.13 ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ปรยีา

ลักษณ์

กลยุทธ:์ 

ประชาสมัพันธ์

พพิธิภัณฑเ์ชงิรุก

1.4

กลยุทธ:์ พัฒนาการ

สือ่สารภาพลักษณ์

ของส านักฯ และ

พพิธิภัณฑเ์รอืน

โบราณลา้นนา มช.

แผนการส ารวจดา้น

การรับรูภ้าพลักษณ์

ของพพิธิภัณฑเ์รอืน

โบราณลา้นนา มช.

แผนพัฒนาการ

ประชาสมัพันธ ์

การตลาดและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1  งานบรกิารฯ

1 1 งานบรกิารฯ  วาสนา

 วาสนา  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน
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แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
โครงการ/

กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงาน

ยุทธศาสตรท์ ี ่2 (ตามพนัธกจิ) : บรกิารวชิาการดา้นศลิปวฒันธรรมแกชุ่มชนและสงัคม เพือ่สรา้งประโยชนแ์กส่ว่นรวม

5 1 1,200   -       -  -  674,010.00  -  674,010.00  208,319.00  465,691.00 30.91

เป้าประสงค ์2.1 บรกิารวชิาการดา้นศลิปวฒันธรรมใหแ้กชุ่มชนและสงัคม เพือ่สรา้งประโยชนแ์กส่ว่นรวม

2.1 โครงการอบรมหลกัสตูระยะส ัน้

วฒันธรรมอาหารลา้นนาสูส่ากล 

[SO3: ลา้นนาสรา้งสรรค ์ปีงบ 

64-65 ไดรั้บงบประมาณ: ก.ย. 64]

ก.ย. 64-ส.ค. 65 6 6  หลักสตูร

(1) อาหารวา่งพืน้ถิน่ลา้นนา (ของกิน๋เลน่) 1 1  หลักสตูร

(2) อาหารแปรรูป 1 1  หลักสตูร

(3) อาหารตามฤดกูาล 1  หลักสตูร

(4) อาหารตามประเพณี 1  หลักสตูร

(5) อาหารเนื่องในโอกาสส าคัญ 1  หลักสตูร

(6) อาหารเป็นยา 1  หลักสตูร

2.2 โครงการสอนอักษรธรรมลา้นนา

แบบออนไลน ์[SO3: ลา้นนา

สรา้งสรรค ์ปีงบ 64-65 ไดรั้บ

ก.ย. 64-ส.ค. 65 1 1  หลักสตูร  129,000.00  129,000.00  123,989.00  5,011.00 96.12  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

2.3 โครงการจัดพมิพว์ารสารร่มพยอม 

ปีที ่24 (ฉบับพเิศษ)

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1,200  เลม่     1,200  120,000.00  120,000.00  120,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์  อยูใ่น

ระหวา่ง

2.4 ปฏทินิลา้นนา (มือ้จ๋ันวันด)ี พ.ย. 64 1 1 1 1  ผลงาน  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม

กจิกรรม Lanna Online พ.ย. 64-ก.ย. 65

Lanna Online Facebook 

Live (องคค์วามรู)้

(1) วัฒนธรรมการกนิอยูข่องชาว

ลา้นนาในฤดหูนาว

18 ธ.ค. 64 1 1  กจิกรรม

(2) เครือ่งเขนิในวัฒนธรรมลา้นนา 15 ม.ค. 65 1 1  กจิกรรม

(3) ชธุาตขุองชาวลา้นนา 12 ก.พ. 65 1 1  กจิกรรม

(4) เฮอืนโบราณสนัป่าตอง 12 ม.ีค. 65 1 1  กจิกรรม

(5) แตง่หยอ้งคัวงาม ตามสมัย

บา้นเฮา

9 เม.ย. 65 1 1  กจิกรรม

(6) พญามังรายกับวัดเชยีงมั่น 

เเละเมอืงเชยีงใหม่

7 พ.ค. 65 1 1  กจิกรรม

(7) ลาบ สา้ ลา้นนาโอชารส 11 ม.ิย. 65 1  กจิกรรม

Lanna Crafts Online 

(Workshop)

(1) โคมหกูระตา่ย 17 พ.ย. 64 1 1  กจิกรรม

(2) กระเป๋าลกูเดอืย (กะเหรีย่ง) 21 ม.ค. 65 1 1  กจิกรรม

(3) วา่วอลีุม้ 25 ก.พ. 65 1 1  กจิกรรม

(4) ดอกไมป้ระดับตน้คัวตาน 18 ม.ีค. 65 1 1  กจิกรรม

(5) ตงุป๋ีเป้ิง 8 เม.ย. 65 1 1  กจิกรรม

(6) สานพัด 20 พ.ค. 65 1  กจิกรรม

(7) สอ้มดอก 17 ม.ิย. 65 1  กจิกรรม

(8) ตงุใย 15 ก.ค. 65 1  กจิกรรม

แผนการจัดอบรม

หลักสตูรระยะสัน้

ดา้นภมูปัิญญา

ลา้นนา วถิชีวีติ และ

วัฒนธรรม

กลยุทธ:์ ใหบ้รกิาร

วชิาการดา้นอบรม

หลักสตูรระยะสัน้

ดา้นภมูปัิญญาศลิปะ

 และวัฒนธรรม

ใหแ้กช่มุชนและ

สงัคม

รวม ย.2

2.5

แผนงานการบรกิาร

วชิาการแกช่มุชน/

สงัคม

กลยุทธ:์ ใหบ้รกิาร

วชิาการตามความ

ตอ้งการของชมุชน/

สงัคม

 84,330.00 

1 

20.57 325,670.00  410,000.00 1 

 อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 410,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ตอ่พงษ์  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 15,010.00  15,010.00  15,010.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ปรยีา

ลักษณ์
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แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
โครงการ/

กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงาน

ยุทธศาสตรท์ ี ่3 (สนบัสนนุ) : บรหิารจดัการทีมุ่ง่เนน้หลกัธรรมาภบิาล ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความย ัง่ยนื และอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม

12 7          62    18  -  26,000.00  270,849.00  24,631.00  321,480.00  241,016.68  80,463.32 74.97

เป้าประสงค ์3.1 บรหิารงานและจดัการทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลและแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3.1 การตรวจประเมนิการประกัน

คณุภาพตามเกณฑ ์EdPEx ประจ าปี

9 ธ.ค. 64 1 1 1 1  ครัง้           15  14,000.00  14,000.00  14,000.00  - 100.00  งานบรกิารฯ  สนัตทั์ศน์

3.2 กจิกรรมศกึษาดงูาน CMU-EdPEx

 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

[ภายใตโ้ครงการสมัมนาเพือ่

พัฒนาบคุลากรส านักฯ ประจ าปี 

4 ม.ีค. 65 1 1 15 15  คน        94.42  งานบรกิารฯ  สนัตทั์ศน์

3.3 การจัดบรรยาย "การใชง้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง

10 พ.ย. 64 1 1 13 13  คน  600.00  600.00  600.00  - 100.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์  คา้งรายงาน

3.4 โครงการซอ้มแผนฉุกเฉนิ ประจ าปี 

2565

15 ม.ีค. 65 1 1 18 18  คน        93.85  10,000.00  10,000.00  9,810.00  190.00 98.10  งานบรหิารฯ  ปัทมา  คา้งรายงาน

โครงการการจัดการความรู ้(KM) ต.ค. 64-ก.ย. 65

(1) กระบวนการน าชมพพิธิภัณฑฯ์ 20 ต.ค. 64 1 1  เรือ่ง

(2) การปรับปรุงกระบวนการ ต.ค. 64-ก.ย. 65 1  เรือ่ง

(3) การจัดท าคูม่อืการปฏบิัตงิาน ก.พ.-ก.ย. 65 16 1 เรือ่ง

โครงการ Happy CPAC: องคก์ร

แหง่ความสขุ

ต.ค. 64-ก.ย. 65           18 

(1) Happy Heart : การแสดง

ความยนิดใีนโอกาสตา่งๆ

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1  กจิกรรม

(2) Happy Body : ฉีดวัคซนี

ไขห้วัดใหญป่ระจ าปี

ม.ีค. 65 1 1  กจิกรรม

(3) Happy Society : การท า

หลมุปุ๋ ยหมักและถวายจตปัุจจัย

 ณ วัดผาลาด

18 ม.ีค. 65 1 1  กจิกรรม 97.14%

3.7 โครงการมอบรางวัลบคุลากรดเีดน่ 

ประจ าปี 2564

7 ม.ค. 65 1 1 1 1  กจิกรรม             3       3 98.96%  11,000.00  11,000.00  10,950.00  50.00 99.55  งานบรหิารฯ  วนดิา

โครงการสมัมนาเพือ่พัฒนา

บคุลากรฯ ประจ าปี 2565

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1  48,000.00 

(1) กจิกรรมพัฒนาพนักงานมหาวทิยาลัย 1  กจิกรรม           13  43,520.00 

(2) กจิกรรมพัฒนาพนักงานสว่น 1  กจิกรรม           13  2,000.00 

(3) การอบรม "การจัดท าแผน

กลยทุธ ์และ OKR"

10 พ.ค. 65 1 1  กจิกรรม           15     15 94.42%  2,480.00 

กลยุทธ:์ สรา้ง

รายไดจ้าก

ทรัพยากรทีม่อียู่

อยา่งจ ากัดใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุ

แผนการสรา้งรายได ้

ของส านักฯ

3.9 CMULHM e-Shop ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม  ฝ่ายสง่เสรมิฯ   ปรยีา

ลักษณ์

 อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

แผนประกันคณุภาพ

ตามเกณฑ ์

CMU-EdPEx

 งานบรหิารฯ  ชนาภา

แผนจัดการความรู ้

(KM)

3.5

3.6 1 

1 

 29,631.00  29,631.00  24,631.00 

3.8

แผนพัฒนาบคุลากร

และการสรา้งองคก์ร

แหง่ความสขุ

กลยุทธ:์ พัฒนา

สว่นงานตามเกณฑ ์

CMU-EdPEx 

2562-2565 

(ยทุธวธิกีารบรหิาร

และพัฒนางาน)
แผนบรหิารความ

เสีย่งและการ

ควบคมุภายใน

รวม ย.3

 2,480.00  งานบรหิารฯ  รพพีรรณ  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

5.17 45,520.00 

 อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 ฝ่ายสง่เสรมิฯ

งานบรหิารฯ

 ฐาปนีย์

ปัทมา

วนดิา

 5,000.00 
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แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
โครงการ/

กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงาน

3.10 การปรับปรุงพืน้ทีล่านจอดรถ ธ.ค. 64 1 1 1 1  งาน  22,249.00  22,249.00  22,248.04  0.96 100  งานบรหิารฯ  กติตพัินธ์

3.11 โครงการพัฒนาระบบน ้าส ารอง เม.ย. 65 1 1 1 1  งาน  45,000.00  45,000.00  44,957.21  42.79 99.90  งานบรหิารฯ  กติตพัินธ์

3.12 โครงการส านักงานสเีขยีว (Green

 Office)

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1  5,000.00  5,000.00  5,000.00  งานบรกิารฯ  วาสนา  อยูใ่น

ระหวา่ง

3.13 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมเรอืน

โบราณลา้นนา

17 พ.ย.-20 

ก.ค. 65

1 1 

(1) ใตถ้นุเรอืนกาแล (อุย๊ผัด) 1 1  งาน

(2) พืน้รอบเรอืนทรงป้ันหยา (อนุสารสนุทร) 1 1  งาน

(3) หลังคาหลองขา้วเปลอืย 1 1  งาน

(4) หลังคาทางเดนิ (ทศิใตเ้รอืนอาณานคิม) 1 1  งาน

(5) พืน้รอบศาลาวัฒนธรรม 1 1  งาน

(6) หลังคาทางเดนิ (ทศิตะวันออกเรอืนอาณานคิม) 1 1  งาน

(7) ซุม้อาบน ้า (หลังเรอืนพืน้ถิน่ลา้นนา) 1 1  งาน

4. ภารกจิประจ า

13 4  -  72,200.00  1,375,573.00  46,357.97  1,494,130.97  689,394.04  804,736.93 46.14

4.1 โครงการท าบญุตักบาตรเทโว

โรหณะ [ยกเลกิ]

 40,000.00  40,000.00  40,000.00 

4.2 โครงการกฐนิ มช. ประจ าปี 2564 30 ต.ค. 63 1 1 1 1  กจิกรรม           18  2,000.00  4,200.00  6,200.00  6,200.00  - 100  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์

4.3 โครงการอบรมวปัิสสนากรรมฐาน 

ครัง้ที ่27 [ยกเลกิ]

 50,000.00  50,000.00  50,000.00 

4.4 โครงการสง่เสรมิประเพณีลอย

กระทง ประจ าปี 2564

ส. 20 พ.ย. 64 1 1 1 1  กจิกรรม         200  200  648,973.00  648,973.00  648,972.04  0.96 100  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม

4.5 โครงการท าบญุเนื่องในวันขึน้ปีใหม่

 มช. [ยกเลกิ]

 20,000.00  20,000.00  20,000.00 

4.6 การจัดพมิพแ์ผน่พับพพิธิภัณฑฯ์ 

[สนับสนุนโดย บ.บญุรอด บรวิเวอรี

 จ ากัด]

ม.ค. 65 1 1 1 1  กจิกรรม     4,000  42,157.97  42,157.97  9,500.00  32,657.97 22.53  งานบรกิารฯ  วาสนา  เงนิบรจิาค

รวมสะสม

4.7 โครงการจัดพธิที าบญุเนื่องในวัน

ขึน้ปีใหม ่ประจ าปี 2565 ของส านักฯ

7 ม.ค. 65 1 1 1 1  กจิกรรม           18     18 98.63%  15,000.00  15,000.00  15,000.00  ส านักงานส านัก  ปัทมา

โครงการสง่เสรมิวันส าคัญทาง

พระพทุธศาสนา

(1) วันมาฆบชูา พ. 16 ก.พ. 65 1 1  กจิกรรม         500  500 

(2) วันวสิาขบชูา อา. 15 พ.ค. 65 1 1  กจิกรรม         500  500 

(3) วันอาสาฬหบชูา พ. 13 ส.ค. 65 1  กจิกรรม         500 

4.9 โครงการสง่เสรมิประเพณีสงกรานต์

 [ยกเลกิ]

 241,600.00  241,600.00  241,600.00 

4.10 พธิดี าหัวคณะกรรมการอ านวยการฯ

 [ยกเลกิ]

 10,000.00  10,000.00  10,000.00 

4.11 โครงการฝึกปฏบิัตธิรรมเนื่องในวัน

พอ่แหง่ชาต ิ[ยกเลกิ]

 50,000.00  50,000.00  50,000.00 

4.12 ร่วมพธิดี าหัวอดตีอธกิารบดฯี [ยกเลกิ]  6,000.00  6,000.00  6,000.00 

4.13 โครงการมอบรางวัลภมูแิผน่ดนิ ป่ิน

ลา้นนา มช. ประจ าปี 2564

ต.ค. 64-ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม         500  150,000.00  150,000.00  150,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ตอ่พงษ์  อยูใ่น

ระหวา่ง

4.14 ร่วมพธิที าบญุสบืชะตาเมอืง

เชยีงใหม ่ประจ าปี 2565

 ม.ิย. 65 1 1  กจิกรรม           18  2,000.00  2,000.00  2,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  ฐาปนีย์

 ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม 22,022.00  70,000.00 

 ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม

4.8  47,978.00 

รวมภารกจิประจ า 

แผนการอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มและ

พลังงานของส านักฯ

กลยุทธ:์ สง่เสรมิ

การอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มและ

พลังงานภายใน

ส านักฯ  149,971.43 

1 31.46 70,000.00 

99.98 28.57  150,000.00  150,000.00 

6/7



แผน ผล แผน ผล หนว่ยนบั แผน ผล
งบ

แผน่ด ิ

รายได้

สว่นงาน

รายได ้

มช.
อืน่ๆ

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลติ

แผนปฏบิตักิาร

แหลง่งบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน
โครงการ/กจิกรรมล าดบั รวมรับ

ผล

ประเมนิ

(%)

ผูร้บับรกิาร
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กจิกรรม
รวมจา่ย คงเหลอื

จา่ยจรงิ

(%)
ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงาน

ป้ายเฉลมิพระเกยีรต ิ

(1) ป้ายคลา้ยวันสวรรคตของ ร.9 13 ต.ค. 64 1 1  ป้าย  1,100.00 

(2) วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 65 1 1  ป้าย  1,600.00 

(3) วันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้สทุดิา พัชร

สธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี

 3 ม.ิย. 65 1  ป้าย  1,400.00 

(4) วันเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้

เจา้อยูห่ัว

 28 ก.ค. 65 1  ป้าย  1,400.00 

(5) สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปี

 12 ส.ค. 65 1  ป้าย  1,700.00 

4.16 โครงการท าบญุวันสถาปนาส านักฯ

 ประจ าปี 2565 [ครบรอบ 30 ปี]

ส. 2 ก.ค. 65 1 1  กจิกรรม           30  30,000.00  30,000.00  30,000.00  งานบรกิารฯ  ปัทมา

4.17 โครงการหลอ่เทยีนและสมโภช

เทยีนพรรษา ประจ าปี 2565

 ก.ค. 65 1 1  กจิกรรม         250  25,000.00  25,000.00  25,000.00  ฝ่ายสง่เสรมิฯ  สขุธรรม

4.18 งานมทุติาจติผูบ้รหิารทีห่มดวาระ 

[ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ]

 ก.ค. 65 1 1  กจิกรรม  15,000.00  15,000.00  15,000.00  งานบรหิารฯ  วนดิา

4.19 โครงการบวชเนกขัมมจารณีิ เพือ่

ถวายเป็นพระราชกศุล เนื่องใน

โอกาสทีส่มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์

พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง ทรงเจรญิพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา

ส.ค. 65 1 1  กจิกรรม         100  50,000.00  50,000.00  50,000.00  งานบรหิารฯ  ปัทมา

4.20 งานมทุติาจติผูเ้กษียณอายงุาน 

[เลขานุการ]

 ก.ย. 65 1 1  กจิกรรม           18  15,000.00  15,000.00  15,000.00  งานบรหิารฯ  วนดิา

43 16 98,200.00    2,924,232.00     150,988.97    3,173,420.97     1,217,929.72     1,955,491.25     38.38

100 37.21 3.09 92.15 4.76 100 38.38 61.62

4.15  อยูใ่น

ระหวา่ง

ด าเนนิงาน

 วาสนา งานบรกิารฯ 7,200.00  4,500.00 

รวม

รอ้ยละ

1  2,700.00 37.50
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