
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ในปีงบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 มีกฎหมายบังคับใช้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
หลายฉบับ [1-4] เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส่วนราชการในสังกัด 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องปรับปรุงวิสัยทัศ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ กลไก เพ่ือการพัฒนาและ/หรือ
ปฏิรูปกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายก าหนด [6-7] โดย กองคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้
ส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในการให้ บริการ ประกอบด้วย 1) จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 [5] 2) ให้บริการด้านการเงิน การคลัง [1] และ 3) จัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 [1]  ทั้งนี ้เพ่ือให ้
กองคลังเป็นศูนย์กลาง บริหาร บริการ และจัดการระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการ
บัญชี ใน ปี พ.ศ.2564 จึงก าหนดแผนกลยุทธ์ กองคลัง เพ่ือ  

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการท างานมุ่งสู่กองคลังดิจิทัล 
 

3. เพื่อน ำ นโยบำยผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ไปด ำเนินงำนใน แผนกลยุทธ์กองคลัง 

 นโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายเป็น ศูนย์กลาง บริหาร บริการ และ
จัดการระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี ใน ปี พ.ศ.2564 อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลไดอ้ย่างแท้จริงนั้น จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ มุ่งสู่การด าเนินงานยุค 
“ดิจิทัล” และมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  

  1) บริหารและการจัดการข้อมูล ข้อสนเทศ ตามความมีอยู่จริง ยกสู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อม พระราชบัญญัติ [1-5] ข้อคับ .ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง อันเป็นสาเหตุ ที่
ท าให้มกีารปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ ทันการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ โดยสร้าง
ความรับรู้ ในข้อมูลที่มีอยู่จริง และน าข้อมูลนั้นมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และหาทางเลือก ใน
การใช้ข้อมูล รวมทั้ง น าข้อมูลที่มีอยู่จริงนั้น ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติ
ราชการ  

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติราชการใน ด้านต่าง ๆ นั้น จะต้องสร้างกระบวนการรับรู้ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียรับทราบ อันเนื่องจาก ผู้ใช้งานในระบบฯ คือ “คน” และ “คน” ท างานในยุค “ดิจิทัล” พ.ศ.2019 
เป็นต้นไป นั้น จะต้อง รับรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติราชการ จากความส าคัญ และความ
จ าเป็นดังกล่าว “คน” ในกลุ่มงาน ต่าง ๆ สังกัด กองคลังจะต้องมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้ ระบบ เช่นโปรแกรม
ส าเร็จรูปต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความส าคัญของ “ดิจิทัล” จึงจ าเป็น ต้องปรับปรุง พัฒนาตนเอง ให้



สามารถท างานราชการตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมขั้นสูง ที่
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการ ก าหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า เป็นต้น  

3) เพ่ิมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้แก ่“คน” ทีท่ างานตามสายวิชาชีพงาน ทีเ่กี่ยวเนื่องกัน หรือค่อม
กันหรือเครือข่ายงานที่เกี่ยวเนื่องกัน และมีผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน ตาม พันธกิจหลัก ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ ่โดย อาศัยการสื่อสาร 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ภายใน กองคลัง ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น พูดคุย กลุ่มย่อย ระหว่างบุคคล กลุ่มงาน หรือกอง
คลัง เป็นต้น  

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑) มีแผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่ กระบวนการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ  
๒) ใช้แผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมโยงในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของกองคลังที่ส่ง 

เสริมสนับสนุน พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้บรรลุวิสัยทัศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
๓) มีระบบสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย และสามารถใช้ระบบสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ 

บริหาร และการจัดการ ด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชี ที่ส่งเสริมสนับสนุนพันกิจ
หลัก กองคลัง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งใช้สารสนเทศ ดังกล่าว กระจายทรัพยากรไป
ยังส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหำร 

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นับจากแผนยุทธศาสตร์ 
“ฉบับแรก” ช่วง ปี พ.ศ.2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 [8] มีผล
บังคับใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) [8] ผ่านกลไกการระดมสมอง โดย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [8-9] และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต ซ่ึง มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การพัฒนา
แผน การน าแผน ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลจากการใช้ แผนฯ ของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [8] จึง ท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้น ภายใต้กรอบ
ทิศทาง ของกรอบแผนหรือนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ ทีส่อดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อ้างใน [8] เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศ [8] และ ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ [8] มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า แห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน [8] ”ซ่ึง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้อง กับ การปฏิบัติราชการ ตามพันธกิจ
หลัก วิสัยกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างมีความสุข[8] 

เป้ำประสงค์ มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และ
ได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย[8] 

กลยุทธ์ 1 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต[8] 
 

มำตรกำร 
(1) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของส่วน
ราชการและส่วนงานภายในให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ลดความซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด าเนินงาน 
(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจภูมิ
สังคมของพ้ืนที่(University Repositioning) 



(3) สร้างระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ (Participation Management) การ
บริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลของผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าและภาคส่วนภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(4) พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุก
ระดับตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย 
(6) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการของภาครัฐ (ITA)[8] 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ [8] 
 

มำตรกำร 
(1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
- พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office 

Automation) ที่เชื่อมโยงกันได้ทั้ง
มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
document) 

- พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
meeting) 

(2) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
(Big data) เพ่ือการบริหารจัดการ และมีข้อมูล
เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพทุก
ระดับ[8] 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
สร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย [8] 

มำตรกำร 
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการงบประมาณของ
ประเทศ                                  



 (2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้[8] 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างรายได้ให้
เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองด้านงบประมาณ [8] 
 

มำตรกำร 
(1) จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการ ปรับปรุง 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม
ให้มีการจัดหารายได้จากการด าเนินตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
(2) จัดระบบและกลไกในการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินทรัพยากรและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย 
ให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
(3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ และจัดท า
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
(4) จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอก
และจากศิษย์เก่า [8] 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท า

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ [8] 
 

มำตรกำร 
(1) สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
(2) พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและ
ระบบงานบริหารที่ส าคัญให้สอดคล้องและรองการ
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(3) จัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและกฎหมายล าดับรอง โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัย [8] 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
[8] 
 

มำตรกำร 
(1) สร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) สร้างมาตรฐานการท างานให้แก่
บุคลากร และสร้างระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางาน
และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
(2) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจ าอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ             



(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีประสบ
ความส าเร็จในด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
(4) สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ระดับชาติและระดับสากล[8] 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสุขและมีสวัสดิภาพ [8] 
 

มำตรกำร 
(1) จัดท าผังแม่บทการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และมุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
(2) พัฒนาพ้ืนที่ตามกรอบผังแม่บท เช่น 
- พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าหนองอีเจมและร่องก่อเพ่ือ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลัง
กาย 

- ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออก
ก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ส าหรับนักศึกษา
และบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

- ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสัญญาณไฟ
จราจร พ้ืนผิวจราจร และทางเดินเท้า ใน
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

(3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน าเสีย 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ในอนาคต 
(4) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
(5) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และดูแล
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 
(6) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา [8] 

กลยุทธ์ที่ 8 
พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและสู่สาธารณาชนเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย [8] 

มำตรกำร 
(1) สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงบวก พัฒนา
รูปแบบและวิธีการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 (2) จัดท าแผนด้านการประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์เชิงรุก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย               
(3) พัฒนาช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ [8] 
 

 

ตัวชี้วัด [8] 

๑) เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[8] 
๒) กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินการ[8] 
๓) รายได้สุทธิที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยจาก Base line ปี 2559 [8] 
๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ[8] 
๕) จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป[8] 
๖) ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด[8] 
๗) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และ

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย[8] 
๘) ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา[8] 
๙) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว[8] 
๑๐) จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมภายนอกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้มหาวิทยาลัย[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธกิำรบดี 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย(HPO : High Performance 
Organization)” [9] 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ : Frank Buytendijk1 จากBusiness Performance Management ได้กล่าวถึง HPO 
ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรต้องสร้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง Buytendijk1 ยังพบว่า HPO ประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ๕ ประการ [9] คือ 

(๑) มีการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมั่นคงและ 

ต่อเนื่อง[9] 

(๒) มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานขององค์กร) และภายนอกองค์กร (ลูกค้า, 

Supplier และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ)[9] 

(๓) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแนวทางที่ท าให้พนักงานขององค์กรรู้ว่าต้องท าอย่างไรเพ่ือให้เกิด
ผลดีต่อองค์กร[9] 

(๔) สามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที[9] 

(๕) มีการจัดองค์กรที่มีรูปแบบเรียบง่ายและมีการประสานงานระหว่างกันตลอดเวลา [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ำนิยมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ : กัลยาณมิตร จิตอาสา พ่ึงพาได้ 

ที่มีของข้อมูล[๙] 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 

บุคลากรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 

วัฒนธรรมองค์กร : ส.น.อ. 

ส = สร้างสรรค์ สามัคคีส านักดี 
สื่อสาร ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ความสามัคคี/การท างานเป็นทีม/
ร่วมแรงร่วมใจยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

น = นอบน้อม ยิ้ม ไหว้ 
ทักทายส่วนรวม 
 

อ = องค์กร เอื้ออาทร โอบ อ้อม
อารี ช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นใจซึ่ง
กันและกัน/เคารพซึ่งกันและกัน 
จงรักภักดีต่อองค์กร/ รักองค์กร 

“การบริการที่เป็นเลิศ” 

(Customer Service Excellence) 



กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้วัดส ำนักงำนอธิกำรบดีที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ [9] 

เป้ำประสงค์ [9] 

๑) องค์กรมีการพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล[9] 
๒) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยลัย และ

สร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการ[9] 
๓) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน[9] 

 

มำตรกำรที่ 5 พัฒนาและบริหารระบบงบประมาณและระบบการเงิน ให้มีเสถียรภาพ[9] 

๑) ปรับปรุงระบบงบประมาณ และระบบการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้[9] 

๒) พัฒนาระบบการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ[9] 
๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย[9] 

 

ตัวช้ีวัด สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตัวบ่งชี้ที่ ๑ .๖ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทั่วไป 

กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

1) ควำมเป็นมำ และพันธกิจหลักในกำรให้บริกำร ของกองคลัง  
กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ 

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และต่อมา เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2534 กองคลัง จ าแนกงานตาม หน้าที่ ความรับผิดชอบ และพันธกิจหลัก เป็น 5 งาน 
ประกอบด้วย 1 งานบริหารทั่วไป 2) งานการเงินรายได้ 3) งานการเงินงบประมาณ 4) งานพัสดุ และงาน
บัญชี และต่อมาใน ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน กองคลังปรับชื่องานภายใน กองคลัง ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 69 ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องจัดให้
มี “ผู้จัดท าบัญชี” จากข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและกรรมวิธีการให้บริการแก่ “ผู้รับบริการ” เปลี่ยนไปตามยุค
สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐาน กองคลัง จึงเปลี่ยนชื่อ งานภายในคลังตาม
โครงสร้างเดิมที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดไว้ เพ่ือรองรับการ
ให้บริการ บทบาทหน้าที่ และ พันธกิจหลัก และตรงกับ กฎหมายก าหนดเป็น 5 งาน ดังนี้ 

๑) งานบริหารทั่วไป 
๒) งานพัสดุ 
๓) งานการเงินรับ  
๔) งานการเงินจ่าย และ 
๕) งานบัญชี 

 
อนึ่ง หลังปี พ.ศ.2560 เป็นยุคสมัยใหม่ กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่ให้บริการ

เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการ ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ การบัญชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สอดคล้องกับ ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้บริการผ่านสารสนเทศ  ดิจิทัล เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือใช้บริการ
จากกองคลัง ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด  

2) โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยใน และกำรบริหำรงำนกองคลัง 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายภาระหน้าที่ หรือ/และมอบอ านาจ ให้แก่ ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบก ากับ ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในกองคลัง และบริหารงานตามพันธกิจ ทั้งสี่ด้าน ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ การเงินรับ การเงินจ่าย และการบัญชี ที่กองคลังรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจ าแนกเป็น 5 งาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองคลงั ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

         
 

                                    
 

                   
 

               
 

             
 

              
 

        
 

        
 

              
 

                 
 

                   
 

                   
       

                  
 

                   
 

               
 

                 
 

                      
 

         
 

              
 

          
 

                
 

                      
 

                      
 

                    
 

                       
 

 
 
ที่มาของแผนผัง : กองคลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) อัตรำก ำลังของกองคลัง  
  กองคลัง มีอัตราก าลัง ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น .38... คน จ าแนก 
เป็นข้าราชการ 14 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 14 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน จ้างเหมาแรงงาน 6 คน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลอัตราก ากลังให้บริการตามพันธกิจหลัก จ านวน 5 กลุ่มงาน  

 
หน่วยงำน 

 

อัตรำ / ประเภท 

รวม หมำยเหตุ ข้ำรำช
กำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

จ้ำงเหมำแรงงำน 

งานบริหารงานทั่วไป - 0  1 - 3 4   

งานการเงินรับ 4 0 3 2 1 9   

งานการเงินจ่าย 4  0  0 2  2 8   

งานบัญชี 0 0 8 -  8  

งานพัสดุ 5 0 2 1 1 9  

รวมทั้งสิ้น 13 0 14 5 6 38  

 
ที่มาของข้อมูลอัตราก าลัง : กองคลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยุทธ์กองคลัง 

ปรัชญำ 

“ดิจิตอล การเงินการคลังและการพัสดุ”  

วิสัยทัศน์ 

 ศูนย์กลาง การบริหาร การบริการ การจัดการระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี 

พันธกิจ 

- น าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการเงินรับแก่ ผู้รับบริการ 
- น าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการด้านการจ่ายเงิน ให้แก่ ผู้รับเงิน 
- น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
- น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดท ารายงานทางการเงิน  
- พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับ ระบบรับ-จ่ายเงิน รายงานทางการเงินให้สอดคล้อง

กับโครงการการจ่ายตรง “ดิจิตอลไทยแลนด์”  
- สร้างการรับรู้ให้แก่ บุคลากรในกองคัล ตื่นรู้ กับการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ

ราชการ  
- พัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร ใช้งานระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

“ดิจิตอลไทยแลนด์”  

ยุทธศำสตร์ 

- พัฒนาระบบ บริหารและการจัดการ โดยให้บุคลากรกองคลังมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการใช้
งาน และ 

- ยกระดับการให้บริการ การจัดการระบบสารสนเทศด้านการคลังการพัสดุและการบัญชี ที่มี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย สูงสุด เป็น “ดิจิตอลการเงินและการพัสดุ ที่มคีวามปลอดภัย
สูงสุด”  

เป้ำประสงค์ 

- ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการรับรู้ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย นักวิชาการ
เงิน นักวิชาการพัสดุ ผู้จัดท าบัญชี ผู้บริหาร ให้เกิด การรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนไป
สู่ระบบ ดิจิตอลการเงินการคลังและการพัสดุ 

- ส่งเสริมการบริหาร การจัดการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี ตามหลักธรรมภิบาล 
- ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารและการจัดการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีให้มี

เสถียรภาพ ทั้งภายใน และภายนอก  
- ส่งเสริมสนับสนุน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้ในการบริหารและการจัดด้านการเงิน การ

คลัง การพัสดุ และการบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างแท้จริง  



กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
คลัง 

มำตรกำร 
(1) สร้างการรับรู้ พัฒนาทักษะ ให้แก่ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการ
บัญชี ให้สอดคล้องกับ ดิจิตอลไทยแลนด์  
(3)ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรในวิชาชีพ  

กลยุทธ์ 
(2) พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการคลัง 

มำตรกำร 
(1) สร้างการรับรู้ ตื่นรู้ โดยการจัดเวทีประชุม กลุ่ม
ย่อม กลุ่มงาน และกองคลัง รวมทั้ง จัดท าเอกสาร 
หลักฐาน ผลงานวิชาการ รูปแบบงานวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การวิจัย เป็นต้น เผยแพร่ข่าวสาร ให้
ผู้เกี่ยวข้องในกองคลังเครือข่าย  
(2) พัฒนาเว็บไซต์กองคลัง ให้สอดคล้องกับ ดิจิตอล
ไทยแลนด์ 
(3) สร้างการรับรู้ ตื่นรู้ ผ่านกลุ่มเครือข่าย หรือผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Line 

กลยุทธ์ 
(3) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

มำตรกำร 
(1) การลดขั้นตอน ลดเวลา ในการปฏิบัติงาน ลด
เอกสารปฏิบัติราชการ  
(2) ใช้ คู่มือการปฏิบัติงาน โดย บังคับใช้ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

กลยุทธ์ 
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเงิน การพัสดุ และการบัญชี 

มำตรกำร 
พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลด้านการเงิน การ
คลัง การพัสดุ และการบัญชี ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

กลยุทธ์ 
(5) พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

มำตรกำร 
การทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด 

๑) กระบวนการปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ในการบริหาร การจัดการ ด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ  

๒) ระดับความส าเร็จในการสื่อการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน คนในสังคม และชุมชนเกิดการรับรู้ ร้อย
ละร้อย  

๓) ระดับความส าเร็จในกระบวนมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 50  
๔) กระบวนงานตามพันธกิจหลักของกองคลัง น าเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๕) ระดับความส าเร็จการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในร้อยละร้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรอ้ำงอิง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณรายจ่าย 2561. กรุงเทพมหานคร. (ราชกิจจา
นุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2561) 

สภานิติบัญญัติแห่ชาติ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 กรุงเทพมหานคร. (ราช
กิจจานุเบกษา 19 เมษายน 2561) 

พรพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร. (ราช
กิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2562 ) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร. 21 พฤษภาคม 2562 

สภานิติบัญญัติแห่ชาติ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560. (ราช
กิจจานุเบกษา 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560 (ระยะ 5 ปี 2560-
2564) 

 ส านักงาน อธิการบดี แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2533. จังหวดั
อุบลราชธานี  

 


