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1 แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ส านักดิจิทัลเพื่อการศกึษา  

ค าน า 

 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะ

หน่วยงานที่ขับเคลื่อนในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาและ

สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจเพ่ือพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ตาม

มาตรฐานระดับสากล พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับความสามารถในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร 

นักศึกษา และท้องถิ่น พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคคลทั้งภายใน 

ภายนอกองค์กรเพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้มี

คุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การเงินและงบประมาณเป็นงานหนึ่งที่ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้ความส าคัญ จึงได้จัดท าแผน   

กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรุงปี 2560 แล้วท าการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน จากนั้นน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างครอบคลุมอันจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้การ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตอบสนอง วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา        

และของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 นี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการน าไปใช้ เพ่ือการบริหารจัดการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์และ

สร้างองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นต่อไป   

   

          

  (อาจารย์อ านาจ     โกวรรณ) 

      ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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สารบัญ 

ค าน า 1 

สารบัญ 2 

ส่วนที่ 1   บทน า 3 

 ข้อมูลเบื้องต้นของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 

 วิสัยทัศน์ 3 

 พันธกิจ 3 

 วัตถุประสงค์ 4 

 โครงสร้างหน่วยงาน 4 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 5 

 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

        กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            5      

        การบรรลุเป้าหมาย            5 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน 6 

 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 6 

 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 7 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน 7 

 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 8 

 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 9 

 แนวทางการบริหารงบประมาณ 12 

 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 12 

 การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 12 

 การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 12 

 การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 13 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมา

ได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วน

งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่    

1 กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ให้มีการจัดตั้งส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา    

เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of 

Digital for Education  

ในปัจจุบันการแบ่งงานภายในส านักงานผู้อ านวยการ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อาศัยตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีการแบ่งหน่วยงานในส านักงาน
ผู้อ านวยการ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  

 



 
4 แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ส านักดิจิทัลเพื่อการศกึษา  

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่าย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิการบด ี

หรือรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลยัมอบหมาย 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารส านัก 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร 

(ESS) เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่าย
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Tech-savvy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

 

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน 

 
1. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย   

ราชภัฎเชียงใหม่  ได้มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการโดยการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ          

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระจายลงสู่ยุทธศาสตร์ ระดับ    

ศูนย์ ส านัก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาประสบความส าเร็จตามพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินขึ้นภายใต้หลักการทางการเงินดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ทางการเงิน  
1.1 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน  

1.1.1 บริหารการเงินโดยใช้หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2)          เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 1.1.2 บริหารเงินโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  (Good Governance)  ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ 

 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

 2) หลักคุณธรรม (Morality) 

 3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 

 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

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

2.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ ประสานกับแหล่งงบประมาณ การ     

ใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

2.3 เพ่ือให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ รวมทั้งน าเอาผลไปปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน 

3.1 จุดแข็ง(Strengths) 
3.1.1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีข้อมูล และจัดท ารายงานทางการเงินที่ชัดเจน โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

3.1.2 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางด้านการเงินอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 

3.1.3 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ ตามท่ี

สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.4 ผู้บริหารของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร

การเงิน  และมีความเข้าใจในระบบการบริหารการเงิน 

3.1.5 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าในและแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการเบิกจ่าย

ให้กับบุคลากรในส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ทราบ 

3.1.6 ผลการตรวจสอบทางการเงินจากส านักตรวจสอบภายใน พบว่าส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)  
3.2.1 การเบิกจ่ายเงินบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3.3 โอกาส (Opportunities)  
3.3.1 มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจนและมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี 

3.3.3 มีเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถของบประมาณ  

3.3.4 ท้องถิ่นมีความต้องการในการจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งหารายได้เพ่ิม 
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3.3.5 รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท าให้มีงบประมาณทางด้านการจัดอบรมหรือการ

ให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

3.4 อุปสรรค (Threats)  
3.4.1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณ 

ของรัฐบาล 

 

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
4.1 การจัดหา  
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จากการขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 น าเสนอมหาวิทยาลัย  

4.2 แหล่งงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 8,783,100.00 
งบประมาณเงินรายได้ 2,593,200.00 

รวมทั้งสิ้น 11,376,300.00 
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5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562 จะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 5.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการ CMRU Online Learning งบด าเนินงาน 15,000.00 
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 100,000.00 

3. การบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- ค่าวัสดุส านักงาน (50,000.-) 
- ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ (50,000.-) 
- ค่าสาธารณูปโภค (18,000.-) 

งบด าเนินงาน 118,000.00 

4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การจัดท าแผนเพ่ือการบริหารจัดการ (16,000.-) 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

(39,000.-) 

งบด าเนินงาน 55,000.00 

5. พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพ่ือ
การจัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

งบด าเนินงาน 50,000.00 

6. การบริหารจัดการเพ่ือการให้บริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ค่าซ่อมแซม และค่าบ ารุงรักษา ระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (50,000.-) 
- ค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ

โสตทัศนูปกรณ์ (30,000.-) 
- ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(100,000.-) 
- ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตรา

ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps (1,800,000.-) 

งบด าเนินงาน 1,994,500.00 
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

- ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th (10,000.-) 
- ค่ า เ ช่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร พ้ื น ที่ บ น  App Store ส า ห รั บ

ระบบปฏิบัติการ IOS (4,500.-) 

  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 6,450,600.00 
รวมงบประมาณเงินแผ่นดิน 8,783,100.00 

 
5.2 งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรเป็นงบด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. การบริหารจัดการส านักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 

(180,000.-) 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 

(75,000.-) 

งบด าเนินงาน 255,000.00 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งบด าเนินงาน 95,000.00 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัลส าหรับอาจารย์ และบุคลากร 
- หลักสูตรการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์องค์กร (Computer Art & Graphic 
Design) (9,200.-) 

- หลักสูตรจุดประกายการออกแบบเว็บไซต์ด้วย 
WordPress) (5,200.-) 

- (Network & Security) (5,200.-) 
- หลักสูตรสร้างสื่อการเรียน Content Online เพ่ือการ

เรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด (9,200.-) 

งบด าเนินงาน 79,000.00 
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

- หลักสูตรการใช้งานระบบ Dspace และ Google 
Scholar เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ (9,200.-) 

- หลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner 
Studio 8 (41,000.-) 

  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา 
- หลักสูตรรอบรู้ใช้งานคล่องกับ Microsoft Excel 

(42,000.-) 
- หลักสูตรเทคนิคการน าเสนองานด้วย Microsoft 

PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Professional present 
and Design with Microsoft PowerPoint) (41,500.-) 

- หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft 
Word เพ่ือการท างานอย่างมืออาชีพ (Word Smart & 
Techniques) (21,500.-) 

งบด าเนินงาน 105,000.00 

5. โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการของงานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

งบด าเนินงาน 6,000.00 

6. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

งบด าเนินงาน 1,400,000.00 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส าหรับ
องค์กรท้องถิ่นและชุมชน 

งบด าเนินงาน 10,000.- 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา งบด าเนินงาน 643,200.00 
รวมงบประมาณเงินรายได้ 2,593,200.00 
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6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 
แนวทางในการบริหารงบประมาณของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแต่

ละหมวดยึดตามพันธกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดโครงการและงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
7.  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
 แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายประจ าปี และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้ 
 7.1  งบประมาณแผ่นดิน ได้จัดสรรเพื่อด าเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นงบลงทุน งบด าเนินการ งบรายจ่ายอ่ืน รวมถึงงบเงินอุดหนุน 
ที่ใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตามโครงการต่างๆ 
เพ่ือบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

7.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นงบด าเนินการ และงบเงินอุดหนุน เพ่ือใช้ในการด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ และใช้จ่ายเกี่ยวกับบุลคลากรในส านักเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  
8. การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  

การวางแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไป
ตามนโยบายเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณประจ าปี  

8.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ให้มีควบคุมการเบิกจ่ายเงินในแต่ละโครงการให้ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และด าเนินการโดยค านึงถึงการเกิดประโยชน์มากที่สุด  

8.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดให้มีกระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งพัสดุหรือครุภัณธ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ าสุด 

8.3 ด้านการควบคุม และตรวจสอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ก าหนดไว้ และมีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินในระบบ     
3 มิติ มีการบันทึกข้อมูลด้านการเงินอย่างถูกต้อง การจัดเก็บเอกสารการเงินครบถ้วน การจัดท าบัญชีทะเบียน
คุมการเงินและพัสดุ เพ่ือรองรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

 
9. การจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

9.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีตามลักษณะ 3 มิติ  

9.2 จัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ)  
 
 



 
13 แผนกลยุทธ์ดา้นการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ส านักดิจิทัลเพื่อการศกึษา  

10. การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 
การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักงาน ท ารายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ที่ปรึกษา  
1. อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2. อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

3. อาจารย์ทิวาวัลย์  ต๊ะกา รองผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

  4. นายมารุต      เปี่ยมเกตุ      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
 

ผู้ให้ข้อมูล  

1. นายวิวัฒน์ชัย  ข าประไพ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นายธีระพงษ์ ใจค ามา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายเจษฎา ยาวุฑฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายชลิต โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7. นายกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นายจรูญ บุตรแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

9. นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10. นายปิยะพงษ์ หินเกย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

11. นายกุลชาติ ปัญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

13. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

14. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

15. นางสาวกัลย์สุดา   ศรีโพธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

ผู้เรียบเรียงและจัดท า  

1. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวจริยา  หมื่นแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 

3. นายณัฐพงษ์  วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา 


