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ค าน า 

 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีบทบำทควำมรับผิดชอบในฐำนะ

หน่วยงำนที่ขับเคลื่อนในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมำใช้ในกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์พัฒนำและ

สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีพันธกิจหลักในกำรพัฒนำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้

ได้ตำมระดับมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือให้มี

ศักยภำพในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำและท้องถิ่น 

กำรเงินและงบประมำณเป็นงำนหนึ่งที่ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้ควำมส ำคัญ จึงได้จัดท ำแผน   

กลยุทธ์ทำงกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยเริ่มจำกกำรสังเครำะห์ยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือ

กำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรุงปี 2560 แล้วท ำกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินโดยกำรมี

ส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคน จำกนั้นน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือ

กำรศึกษำ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงครอบคลุมอันจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้กำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ตอบสนอง อวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ และ

ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรน ำไปใช้ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบูรณำกำรงำนตำมยุทธศำสตร์และ

สร้ำงองค์ควำมรู้ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยและชุมชนท้องถิ่นต่อไป   

   

          

  (อำจำรย์อ ำนำจ     โกวรรณ) 

      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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สารบัญ 

ค ำน ำ 1 

สำรบัญ 2 

ส่วนที่ 1   บทน ำ 3 

 ข้อมูลเบื้องต้นของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 3 

 วิสัยทัศน์ 3 

 พันธกิจ 3 

 วัตถุประสงค์ 4 

 โครงสร้ำงหน่วยงำน 4 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 5 

 ควำมสอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

        กับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่            5      

        กำรบรรลุเป้ำหมำย            5 

ส่วนที่ 2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 6 

 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 6 

 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 7 

 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินปัจจุบัน 7 

 แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงิน 8 

 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 9 

 แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 11 

 แนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ 11 

 กำรวำงแผนใช้เงินที่มีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และตรวจสอบได้ 12 

 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน 12 

 กำรจัดท ำรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 12 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำ

ได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วน

งำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่    

1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ    

เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of 

Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร

บ้ำนเมืองที่ดี  
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 วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำม

ภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่มหำวิทยำลัย

มอบหมำย 

คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป หัวหน้ำงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร 

(ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Tech-savvy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

 

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนวิชำชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน 

 
1. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 2561 ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย   

รำชภัฎเชียงใหม่  ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรโดยกำรพิจำรณำจัดสรรเงินงบประมำณ          

ตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ กระจำยลงสู่ยุทธศำสตร์ระดับ     

ศูนย์ ส ำนัก ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จตำมพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้ จึงได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินขึ้นภำยใต้หลักกำรทำงกำรเงินดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ทางการเงิน  
1.1 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน  

1.1.1 บริหำรกำรเงินโดยใช้หลักผลสัมฤทธิ์ของกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจของรัฐ ตำมท่ีก ำหนดไว้
ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 6(2)          เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 

 1.1.2 บริหำรเงินโดยใช้หลักธรรมมำภิบำล  (Good Governance)  ตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ 

 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

 2) หลักคุณธรรม (Morality) 

 3) หลักควำมโปร่งใส (Accountability) 

 4) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 

 5) หลักควำมรับผิดชอบ (Responsibility) 

 6) หลักควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness or Economy) 
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2.  วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.1 เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือสร้ำงกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณ ประสำนกับแหล่งงบประมำณ กำร     

ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

2.3 เพ่ือให้บริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.4 เพ่ือให้มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลด้ำนกำรเงินและงบประมำณ รวมทั้งน ำเอำผลไปปรับปรุง

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน 

3.1 จุดแข็ง(Strengths) 
3.1.1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีข้อมูล และจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ชัดเจน โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

3.1.2 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทำงด้ำนกำรเงินอย่ำง

ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบ 

3.1.3 มีกำรเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง กรมบัญชีกลำง และข้อบังคับต่ำงๆ ตำมท่ี

สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.1.4 ผู้บริหำรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำร

กำรเงิน  และมีควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรกำรเงิน 

3.1.5 มีกำรจัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำในและแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

ให้กับบุคลำกรในส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้ทรำบ 

3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  
3.2.1 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินบำงส่วนไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

3.2.2 ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ระบบเบิกจ่ำยบ่อย 

3.3 โอกาส (Opportunities)  
3.3.1 มีแหล่งงบประมำณที่ชัดเจนและมีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

3.3.2 รัฐบำลมีกำรก ำหนดนโยบำยส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

3.3.3 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่สำมำรถของบประมำณ  

3.3.4 ท้องถิ่นมีควำมต้องกำรในกำรจัดอบรมทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งหำรำยได้เพ่ิม 
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3.3.5 รัฐบำลมีนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ท ำให้มีงบประมำณทำงด้ำนกำรจัดอบรมหรือกำร

ให้บริกำรทำงเทคโนโลยีดิจิทัลมำกข้ึน 

3.4 อุปสรรค (Threats)  
3.4.1 มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้ำนกำรเงินและงบประมำณของ

รัฐบำล 

3.4.2 กำรใช้งำนระบบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ บำงครั้งพบปัญหำกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ต  

 

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
4.1 การจัดหา  
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้รับงบประมำณเงินแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ จำกกำรขอตั้ง

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 น ำเสนอมหำวิทยำลัย  

4.2 แหล่งงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 

งบประมำณเงินแผ่นดิน 13,284,900.00 
งบประมำณเงินรำยได้  2,393,200.00 

รวมทั้งสิ้น 15,678,100.00 
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5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2561 จะจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ 
 5.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

1. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลส ำหรับงำน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

งบลงทุน 1,581,000.00 

2. โครงกำรจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำ  
Self Access 

งบลงทุน 2,945,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 
1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน (50,000.-) 
- ค่ำสำธำรณูปโภค (18,000.-) 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุง ดูแล  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สิน (50,000.-) 

งบด ำเนินงำน 118,000.00 

2. โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

งบด ำเนินงำน 55,000.00 

3. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมรู้(KM) และกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

งบด ำเนินงำน 50,000.00 

4. โครงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรให้บริกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- ค่ำซ่อมแซม และค่ำบ ำรุงรักษำ ระบบเครือข่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ (50,000.-) 
- ค่ำซ่อมแซม และค่ำบ ำรุง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ (30,000.-) 
- ค่ำบ ำรุงรักษำ และปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

(100,000.-) 
- ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตรำ

ควำมเร็วรวมไม่น้อยกว่ำ 1 Gbps (1,800,000.-) 

งบด ำเนินงำน 1,985,500.00 
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

- ค่ำเช่ำใช้บริกำรโดเมนเนม cmru.ac.th (1,000.-) 
- ค่ ำ เ ช่ ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร พ้ื น ที่ บ น  App Store ส ำ ห รั บ

ระบบปฏิบัติกำร IOS (4,500.-) 

  

5. โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับพัฒนำระบบกำรแจ้งเตือน
ควำมผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์(Server Room) 

งบด ำเนินงำน 15,000.00 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัลส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน 

งบรำยจ่ำยอื่น 10,000.00 

2. โครงกำรประกวดกำรออกแบบสื่อ Infographic เพ่ือส่งเสริม
กำรใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในกำรใช้
ดิจิทัล 

งบรำยจ่ำยอื่น 20,000.00 

3. โครงกำรจัดหำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ(TOF) ระยะท่ี 2 

งบรำยจ่ำยอื่น 34,500.00 

4. โครงกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
- กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 

ส ำหรับนักศึกษำปีที่  4  เ พ่ือเตรียมควำมพร้ อมสู่
ตลำดแรงงำน จ ำนวน 15 รุ่น (144,000.-) 

- กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
ส ำหรับอำจำรย์ จ ำนวน 6 รุ่น (90,600.-) 

- กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
ส ำหรับบุคลำกร จ ำนวน 1 รุ่น (15,600.-) 

- ค่ำวัสดุและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (4,800.-) 

งบรำยจ่ำยอื่น 255,000.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบเงินอุดหนุน 6,215,900.00 
รวมงบประมาณเงินแผ่นดิน 13,284,900.00 
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5.2 งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรเป็นงบด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

(180,000.-) 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 

(75,000.-) 

งบด ำเนินงำน 255,000.00 

2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 95,000.00 
3. โครงกำรกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน

กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 
งบด ำเนินงำน 1,400,000.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน 643,200.00 
รวมงบประมาณเงินรายได้ 2,393,200.00 

 
6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 

แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในแต่
ละหมวดยึดตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดโครงกำรและงบประมำณที่ใช้ใน
กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 
7.  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
 แนวทำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยจ่ำยประจ ำปี และวิธีปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีดังนี้ 
 7.1  งบประมาณแผ่นดิน ได้จัดสรรเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำร/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นงบลงทุน งบด ำเนินกำร งบรำยจ่ำยอ่ืน รวมถึงงบเงินอุดหนุน 
ที่ใช้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จัดซื้อครุภัณฑ์ กำรพัฒนำบุคลำกร และด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำงๆ 
เพ่ือบรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้ 
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7.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร / กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นงบด ำเนินกำร และงบเงินอุดหนุน เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรต่ำง ๆ และใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุลคลำกรในส ำนักเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

  
8. การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  

กำรวำงแผนเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไป
ตำมนโยบำยเร่งรัดกำรใช้เงินงบประมำณประจ ำปี  

8.1 ด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินทุกหมวดรำยจ่ำย ให้มีควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละโครงกำรให้ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงกำรเกิดประโยชน์มำกที่สุด  

8.2 ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้จัดให้มีกระบวนกำร ขั้นตอน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นระบบ เพ่ือให้ได้มำ
ซึ่งพัสดุหรือครุภัณธ์ที่มีคุณภำพและรำคำต่ ำสุด 

8.3 ด้ำนกำรควบคุม และตรวจสอบ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมที่ก ำหนดไว้ และมีกำรบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ     
3 มิติ มีกำรบันทึกข้อมูลด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง กำรจัดเก็บเอกสำรกำรเงินครบถ้วน กำรจัดท ำบัญชีทะเบียน
คุมกำรเงินและพัสดุ เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  

 
9. การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

9.1 ฐำนข้อมูลในระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินและบัญชีตำมลักษณะ 3 มิติ  

9.2 จัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรรำยงำนแผน/ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ)  
 
10. การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

กำรจัดท ำรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินเป็นรำยไตรมำส โดยน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักงำน ท ำรำยงำนงบประมำณคงเหลือตำมแผนงำน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ วิเครำะห์ปัญหำและ

อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

 
ที่ปรึกษา  

1. อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

2. อำจำรย์ ดร.กัลยำ ใจรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

3. อำจำรย์ทิวำวัลย์  ต๊ะกำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

  4. นำยมำรุต      เปี่ยมเกตุ      หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
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ผู้ให้ข้อมูล  

1. นำยวิวัฒน์ชัย  ข ำประไพ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. นำยธีระพงษ์ ใจค ำมำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

3. นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

4. นำยอำนนท์ มะโนเมือง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

5. นำยชลิต โปธำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

6. นำยบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

7. นำยกฤษณ์ ขำวศรี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

8. นำยจรูญ บุตรแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

9. นำยวิทูร อุ่นแสน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

10. นำยปิยะพงษ์ หินเกย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

11. นำยกุลชำติ ปัญญำดี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

12. นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

13. นำงพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

14. นำงสำวพรรณนิภำ ดวงใย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

15. นำงสำวกัลย์สุดำ   ศรีโพธิ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

  
ผู้เรียบเรียงและจัดท า  

1. นำงสำวนันทำวดี  คุณศิลป์. หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

2. นำงสำวจริยำ  หมื่นแก้ว  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

3. นำยณัฐพงษ์  วงค์จันทร์ตำ นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 


