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แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2566-2570 กองคลัง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการและด าเนินงานของกองคลังให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบด้วย 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบการด าเนินงาน
หลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองคลัง โดยก าหนด กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนร่วมกัน 

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์กองคลัง พ.ศ. 2566-2570 จะเป็นแผนก ากับ   
ทิศทางการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ ด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวน การท างานของกองคลังให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของกองคลังต่อไป 
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กรอบและทิศทางการบรหิารจัดการ 
 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่าย รับ น าส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับเงิ นเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน ๆ งานค าขอเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ งานจัดท าบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่าย
ทุกประเภทและจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน งานจัดท างบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน 
งบหนี้สิน-เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจ าเดือนประจ าปี งานจัดท าข้อมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ งานจ าหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจ าปี งานเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษีงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยในการด าเนินการดังกล่าว ได้มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการด าเนินการไว้ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการ

เผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก  
5. บริหารและจัดการด้านการเงิน การคลัง ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงาน
ด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 
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กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
 

งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (1) 
 

งานพัฒนารายได้ 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (2) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
- พนักงานจดมาตรวัดน้ า (1) 
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วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths : S)  

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและทักษะเฉพาะด้าน ตามการจัดโครงสร้าง 
ของหน่วยงาน  

2. บุคลากรมีความอดทน เสียสละเวลาในการท างาน มีใจให้บริการและรับผิดชอบงานสูง  
3. มีการท างานเป็นทีม  
4. มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน  
5. สามารถให้บริการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินการคลังที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันได้อย่างทั่วถึง ทั้ง

ระดับบุคคลและหน่วยงาน  
6. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. บุคลากรมีการ โอน/ย้าย บ่อย  
2. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
3. ขาดเวทีและช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน  
4. การประสานงานและการสื่อสารข้อมูลในการปฏิบัติงานบางเรื่องไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงาน 

ขาดประสิทธิภาพ  
5. อุปกรณ์ส านักงานมีไม่เพียงพอและไม่รองรับการท างานในปัจจุบันที่ต้องท างานผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
 

โอกาส (Opportunities : O)  
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและความเชื่อมั่นต่อกองคลัง  
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง  
3. กองคลังมีการกระจายอ านาจการบริหารงานคลังให้หน่วยงานในสังกัด  ท าให้มีความคล่องตัว

และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
4. มีระบบบริหารการเงินการคลังผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

(e-LAAS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX3000) ท าให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

5. มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 

อุปสรรค (Threats : T)  
1. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง และระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมอยู่เสมอ บางครั้งส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน  

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) มีจ านวนจ ากัด/ไม่เพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  

3. การบรรจุทดแทนต าแหน่งว่างท าได้ล่าช้า ส่งผลให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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ความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กองคลงั กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที ่1 ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

กลยุทธ์  
1. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวาง
แผนการด าเนินงานในทุกระดบั  

กิจกรรม/โครงการ  
1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  

2. ส่งเสริมให้มีการจดัท าและควบคุมความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของทกุงาน  

กิจกรรม/โครงการ  
2.1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  
กิจกรรม/โครงการ  
3.1 การจัดการความรู ้(KM)  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ  

กิจกรรม/โครงการ  
4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรกองคลัง  
 

เป้าประสงค์ที ่2 การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านการเงิน การ
คลัง 

กิจกรรม/โครงการ  
1.1 การจัดเก็บรายได้เคลื่อนที ่ 
1.2 การออกหน่วยบริการประชาชน เร่ือง แจ้งการ

ประเมินเพื่อการเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่  
2. พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง  

กิจกรรม/โครงการ  
2.1 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงิน การคลงั  

3. พัฒนากระบวนการปฏิบัตงิาน  
กิจกรรม/โครงการ  
3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ที ่1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
การคลัง  
 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน   
การคลัง 

กิจกรรม/โครงการ  
1.1 การให้ความรู้ในเร่ืองการเงิน การคลัง  
1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถา่ยทอดความรู้ที่ได้จาก 
      การเข้ารับการอบรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน  

เป้าประสงค์ที ่3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ด ี 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน 
การคลัง  

กิจกรรม/โครงการ  
1.1 การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ  

2. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  

กิจกรรม/โครงการ  
2.1 การทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ 
      ควบคุมภายใน  
  
 

เป้าประสงค์ที ่1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบตัิงาน  

กิจกรรม/โครงการ  
1.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพนัธ์ดว้ยระบบสารสนเทศ 

    1.2 ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมบริหารจัดการด้านการเงิน   
          การคลัง  

 
 

วิสัยทัศน ์
 

   “ องค์กรก้าวไกล  ตั้งใจท างาน  ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังให้ม่ันคง” 
 

พันธกิจ 
 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการ

เผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก  
5. บริหารและจัดการด้านการเงิน การคลัง ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบบบริหารจัดการที่คล่อง 
ตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการทบทวน
และวางแผนการด าเนินงานในทุกระดับ 

 ผอ.กองคลัง 

2. ส่งเสริมใหม้ีการจดัท าและควบคุมความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานของทุกงาน 

 ผอ.กองคลัง 

3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้   ผอ.กองคลัง 

4. ส่งเสริมให้บคุลากรภายในหน่วยงานมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งต่อ 

- ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

2. การบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงิน การคลัง  

- ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

2. พัฒนาสื่อการให้ความรูด้้านการเงิน การคลัง  - ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

3. พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงาน  - ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

3. ส่งเสริมการบรหิารจดัการที่ด ี 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ด ี

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเงิน การคลัง  

- ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

- ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้ ,นวก.การเงินฯ 

2. ด้านพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ 

1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ด้านการเงิน การคลัง  

ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านการเงิน 
การคลัง  

- ผอ.กองคลัง  
  นวก.จัดเก็บรายได้  
  นวก.การเงินฯ 

3. ด้านการพัฒนารายได้ 1. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ในระบบงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได้  



 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์    ปีงบประมาณ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม       กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 บรรลุเป้าประสงค์ 

1. ระบบ
บริหารจดัการ
ที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล/
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

80 80 80 80 80 1. สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการทบทวนและ
วางแผนการ
ด าเนินงานในทุก
ระดับ  

ระดับความส าเร็จของ
การสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การทบทวนและวาง
แผนการด าเนินงานใน
ทุกระดับ  

1.1.1 การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าป/ี 
ร้อยละความพึงพอใจ  

บุคลากรกอง
คลัง 

   31 ต.ค. ผอ.กองคลัง 

2. ส่งเสริมใหม้ีการ
จัดท าและควบคุม
ความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงาน  

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมใหม้ีการ
จัดท าและควบคุม
ความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงาน  

1.2.1 การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง/แผน
บริหารความเสี่ยง  
 

บุคลากรกอง
คลัง 

   31 ต.ค. - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

3. ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

1.3.1 การจัดการ
ความรู ้(KM)/จ านวน
หัวข้อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
 

บุคลากรกอง
คลัง 

   31 ธ.ค. - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

4. ส่งเสริมให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งต่อ 

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งต่อ 

1.4.1 การเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคลากร
กองคลัง/จ านวนครั้งท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมของ
บุคลากรรายบุคคล  
 

บุคลากรกอง
คลัง 

1 ต.ค.. –  30 ก.ย  - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บรายได ้
 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 
 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม/
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 บรรลุเป้าประสงค์ 
2. การ
บริหารจดัการ
ด้านการเงิน 
การคลังอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
/ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

80 80 80 80 80 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้าน
การเงิน การคลัง  
 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้าน
การเงิน การคลัง  
 

2.1.1 การจัดเก็บ
รายได้เคลื่อนที่/ร้อยละ
ความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการ  1 ,ม.ค. –     30 มิ.ย.  - ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

2.1.2 ออกหน่วย
บริการประชาชน เรื่อง 
การจัดเก็บรายได้  ร้อย
ละความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการ 1 ต.ค.. –     30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

2. พัฒนาสื่อการให้
ความรู้ด้านการเงิน
การคลัง  

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาสื่อ
การให้ความรูด้้าน
การเงิน การคลัง  

2.2.1 การจัดท า
เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านการเงินการคลัง/
จ านวนช่องทาง
ประชาสมัพันธ์  

บุคลากรกอง
คลัง 

1 ต.ค.. –    30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

3. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  
 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน  
 
 

2.3.1 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/จ านวนคู่มือ 

คู่มือ 1 ต.ค.. –    30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บรายได ้

 
 
 
 
 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 
 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม/
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 บรรลุเป้าประสงค์ 
3. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการที่ด/ี
ร้อยละความ
พึงพอใจ  
 

80 80 80 80 80 1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเงิน การ
คลัง    
 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเงิน 
การคลัง ที่มี
ประสิทธิภาพ  

3.1.1 การปรับปรุงi
ระบบโปรแกรม
น้ าประปา  
 

ระบบ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

      31 ธ.ค - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได ้

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  
 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  
 

3.2.1 การทบทวน
และจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน/
จ านวนครั้งต่อป ี 
 
 

บุคลากรกอง
คลัง มีการ
ทบทวนและ
จัดท าแผน
บริหารความ
เสี่ยงและควบ 
คุมภายใน  
 
 

       30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
 

เป้าประสงค์ ปีงบประมาณ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 บรรลุเป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมี
ความเชี่ยว 
ชาญการเงิน
การคลัง/ร้อย
ละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  

80 80 80 80 80 1. พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านงานการเงิน 
การคลัง   

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญด้าน
งานการเงิน การคลัง   

1.1.1 การอบรม/
ประชุมสมัมนา
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

บุคลากรกอง
คลัง  
 

1 ต.ค.. –    30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได ้

1.1.2 ฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
 
 

บุคลากรกอง
คลัง  
 

1 พ.ค.. –    30 ก.ย - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนารายได้ 
 
 

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม/
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 บรรลุเป้าประสงค์ 
1. น า
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใช้ใน
ระบบงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
/จ านวนระบบ  
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ 
  
 

1 1 1 1 1 1. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั  
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี 
สารสนเทศท่ีทันสมยั
มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

1.1.1จัดเก็บภาษสีัญจร 
 

ผู้รับบริการ 
 

1 พ.ค. – 31 ก.ค. ผอ.กองคลัง 
นวก.จัดเก็บรายได ้
 

1.1.2 จัดท าและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

โปรแกรมข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

     31  ธ.ค. ผอ.กองคลัง นวก.
จัดเก็บรายได ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

การบริหารแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์กองคลังสู่การปฏิบัติ  
ในการน าแผนยุทธศาสตร์ของกองคลังไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลนั้น กองคลัง

จะด าเนินการดังนี้  
1. การน าไปสู่การปฏิบัติ  

1.1 กองคลังมอบนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ทุกงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้เป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน และเน้นการด าเนินงานที่
มีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกฝ่าย  

1.2 กองคลังมอบนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ทุกงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เดียวกัน  และการอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือเนินการโครงการต่าง ๆ จะต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนให้กลยุทธ์ต่าง ๆ ของกอง
คลังด าเนินไปสู่ความส าเร็จ  

1.3 แผนยุทธศาสตร์ของกองคลังได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพ่ือการ
ติดตามผล เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการและผ่านการอนุมัติแล้ว ส านักปลัดจะบรรจุกิจกรรม/โครงการ
เหล่านั้นในแผนปฏิบัติราชการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือการติดตามผล
การด าเนินงานต่อไป  

1.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองคลัง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์ 

1.5 กองคลังรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  

1.6 ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

2. การติดตามประเมินผล  
กองคลังมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจะท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินว่าแต่ละงานสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการ
ด าเนินงานนั้นสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผลจะเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากร และ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 


