รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก:
3. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล: นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
โทรศัพท์: 4-3631
มือถือ:
089-555-666-1

ชื่อส่วนงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตำแหน่ง:
โทรสาร:
อีเมล์:

ร้อยละ
ที่รับผิดชอบ
100

เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
053-222680
Jaksurat.p@gmail.com

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)

ประเด็นที่สอดคล้อง
ภารกิจประจำ

5. ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2536 โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ดำเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงมีพันธกิจในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสา น
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยส่วนรวม รวมถึงการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 –ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ
พร้อมการทำบุญให้กับผู้บริหารสำนักฯ ที่ได้เคยมีคุณูปการในอดีตที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้วันคล้ายวันสถาปนา
สำนักฯ เป็นวันแห่งการระลึกถึง เชิดชูเกียรติส่วนงาน รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเชิดชูเกียรติส่วนงานรวมทั้งระลึกถึงผู้มีคุณูปการกับส่วนงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2) เพื่อความเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังใจของผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ
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3) เพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
7. เป้าหมาย
ลำดับ
เป้าหมาย
หน่วยนับ
1 การจัดพิธที ำบุญและรำลึกถึงผู้มีคุณูปการกับ
กิจกรรม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2 จำนวนผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ที่เข้าร่วม
คน
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ (2
กรกฎาคม)

แผน
1

ผล
1

ร้อยละ
100

18

18

100

8. สถานทีด่ ำเนินงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 30 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการ ดังนี้
08.30 น.
- พิธีทำบุญ ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
08.39 น.
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ไหว้พระรับศีล
- พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
10.00 น.
- การแสดงดนตรี “ลาว ม่าน ล้านนา” ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
โดย ผศ.ดร.ธิติพล กันตีวงศ์
อ.นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล
อ.สมัคร กาใจคำ และวง String Ensemble
12.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน (กาดหมั้วล้านนา)
13.00 น.
- เสร็จสิ้นพิธี
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11. งบประมาณ
รายรับ: จำนวน 88,000 บาท (สีห่ มื่นบาทถ้วน) ดังนี้
1) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวน 30,000 บาท
2) เงินร่วมทำบุญ จำนวน 10,000 บาท
3) อื่นๆ จำนวน 40,000 บาท
รายจ่าย: จำนวน 79,541 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
รายการ
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน:
- ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
- ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าใช้สอย:
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
- ค่าภัตราหารเพล
- ค่าจ้าง รภป. และแม่บ้านทำความสะอาด
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเช่าเต้นท์โดม
ค่าวัสดุ:
- ค่าสังฆทาน
- ค่าเครื่องไหว้เจ้าที่
รวม

จำนวน

4,920
5,500
5,000
2,345
1,276
25,000
27,000
4,500
4,000
79,541

คงเหลือ: 8,459 บาท (แปดพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
12. ผลผลิต
ประเภท

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/
กิจกรรม

1

1

คิดเป็น
ร้อยละ
100

4

ประเภท

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิง
เวลา

ตัวชี้วัด
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ

แผน

ผล

คน

100

100

คิดเป็น
ร้อยละ
100

ร้อยละ

80

90

100

ร้อยละ

80

100

100

13. ผลลัพธ์
1) มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประจำทุกปี
2)
14. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
รายละเอียด
วิธีการ :
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
เครื่องมือ :
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
15. ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
16. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
-

