
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

    บทน ำ 
 

แผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของ
กองคลัง ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่การด าเนินการจริง โดยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของกองคลัง มีกรอบระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ มุ่งเน้นประโยชน์
คุ้มค่าต่อผู้ร่วมโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ต้นทุนที่ได้ตั้งไว้  

กองคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินงานภายใต้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ มุ่งเน้นผลส าเร็จ
ของงานตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ส่วนที่
สองว่าด้วยข้อมูลพ้ืนฐานและโครงสร้างกองคลัง และส่วนที่สาม ว่าด้วยแผนปฏิบัติการ กองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ที่แสดงให้เห็นถึงแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2566  

จากข้อความข้างต้น แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง จึงถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการน าแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริง ให้มีการด าเนินงาน 
ตามแผน มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ และน าผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณถัดไปได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง เป็นแผนระยะสั้น ที่ถ่ายทอดแผน       
ยุทธศาสตร์ ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ ระบุผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งผลให้กองคลัง มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับ  

 

กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็น
แผนที่ก ากับทิศทางการด าเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ของ กองคลัง ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ ต่อไป 

 
 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สำรบัญ 

 
เร่ือง            หน ำ  
 
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์      1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้างกองคลัง      4 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง      5 
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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

กองคลงั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งต่อ 
 

วิสัยทัศน์  
         “องค์กรก ำวไกล ตั้งใจท ำงำน ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อเสริมสร ำงวินัยทำงกำรเงินกำรคลังให ม่ันคง ” 
 
พันธกิจ  
 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการ

เผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  ตามกระบวนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก  
5. บริหารและจัดการด้านการเงินและการคลัง ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่ำนิยมหลัก 

ค่านิยมหลัก (Core Value) กองคลังได้ด าเนินการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของหน่วยงานจากผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์กองคลัง จ านวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
คลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้   ได้ค่านิยมหลักของกองคลัง ดังนี้ 

Friendship  บริการด้วยความเป็นมิตร 

Information บริการข้อมูลความรู้ 

Networking เน้นการสร้างเครือข่าย 

Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

Neatness  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

Creative  ความคิดสร้างสรรค์ 

Economic  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. ด้านการพัฒนารายได้ 

 
เป้ำประสงค์ 

1. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. การบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
4. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลัง 
5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดาเนินงานในทุกระดับ 
2. ส่งเสริมให้ทุกงานจัดท าและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งต่อ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 
6. พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 
7. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเงิน การคลัง 
9. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    10. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง  
               11. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 
ข อมูลพื้นฐำน และโครงสร ำง กองคลัง 

 
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น -3 งาน คือ 

1. งำนกำรเงินและบัญช ีมีหน ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกา 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2. งำนพัฒนำรำยได  มีหน ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้และหนี้สิน 

3. งำนพัสดแุละทรัพย์สิน มีหน ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
- งานธุรการ สารบรรณ 
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ระดับ อ ำนวยกำรท องถิ่น 
ระดับต น 

ปฏิบัติกำร/ 
ช ำนำญกำร 

ปฏิบัติงำน/ 
ช ำนำญงำน 

รวม ลจ.ประจ ำ พงจ.(ภำรกิจ) พงจ.(ทั่วไป) 

จ านวน 1 2  - 3 - 2  

 

กองคลัง 
ผู อ ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต น)(1) 

งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัฒนำรำยได  

 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)  
พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 

 

งำนพัสดแุละทรัพย์สิน 

ล 

 

 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) (1) 
 

พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (1) 

 

โครงสร ำงกองคลัง 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

เป้ำประสงค ์  /ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม      
/ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ผู รับผิดชอบ งบประมำณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่น

ดิน 
รายได ้

1. ระบบบริหารจัดการ
ที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

1.สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การทบทวนและวาง
แผนการด าเนินงานใน
ทุกระดับ  

ระดับความส าเร็จของ
การสนับสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการทบทวน
และวางแผนการ
ด าเนินงานในทุกระดับ  

1.1.1 การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
ประจ าป/ีร้อยละความ
พึงพอใจ  

ร้อยละ 
80 

            ผอ.กองคลัง   

2. ส่งเสริมให้มีการ
จัดท าและควบคุม
ความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน  

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้มีการ
จัดท าและควบคุมความ
เส่ียงในการปฏิบัติงาน  

1.2.1 การจัดท าแผน
บริหารความเส่ียง/ 
แผนบริหารความเส่ียง  
 

1 เล่ม             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

3. ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้บุคลากรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

1.3.1 การจัดการ
ความรู้ (KM) /จ านวน
หัวข้อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 

1 เร่ือง             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

4. ส่งเสริมให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมกีารเข้า
ร่วมกิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแจ่ม 

ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในหนว่ยงานมกีาร
เข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากแจ่ม 

1.4.1 การเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคลากร
กองคลัง/จ านวนครั้งที่
เข้ารว่มกิจกรรมของ
บุคลากรรายบุคคล  
 

6 ครั้ง/
คน/ปี 

            - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ (ต่อ) 
 

เป้ำประสงค ์  /ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม      
/ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ผู รับผิดชอบ งบประมำณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได ้

2. การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลังมี
ประสิทธิภาพ/ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการดา้น
การเงินการคลัง  

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง  

2.1.1 การจัดเก็บ
รายได้เคลื่อนที่/ร้อยละ
ของความพึงพอใจ 

1 ครั้ง/ปี             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

2. พัฒนาสื่อการให้
ความรู้ด้านการเงิน
การคลัง  

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาสื่อการให้
ความรู้ด้านการเงินการ
คลัง  

2.2.1 การจัดท า
เอกสารเผยแพร่ขา่วสาร
ด้านการเงินการคลัง/
จ านวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์

1 
ช่องทาง 

            - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

3. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/จ านวนคู่มือ 

1 เล่ม             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.พัสด ุ
- จพง.จัดเก็บ
รายได้นวก.
การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

3. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดี/ร้อยละความ
พึงพอใจ  
 

1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเงินการคลัง    
 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเงิน การ
คลัง ที่มีประสิทธิภาพ  

3.1.1 การปรับปรุง
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน/จ านวนครั้ง
ต่อปี  

1 ครั้ง/ปี             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
การบริหารความ
เส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน  
 

3.2.1 ทบทวนและ
จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียงและการควบคุม
ภายใน/จ านวนครั้งต่อป ี

1 ครั้ง/ปี             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำบุคลำกรให มีควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบ 
 

เป้ำประสงค ์  /ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม      /
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ผู รับผิดชอบ งบประมำณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่น

ดิน 
รายได ้

1. บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญการเงินการ
คลัง/ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1.พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยว 
ชาญด้านงาน
การเงินการคลัง 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านงาน
การเงินการคลัง 

1.1.1 การให้ความรู้ใน
เร่ือง การเงิน การคลัง/
จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมต่อป ี

1 ครั้ง/ปี             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

1.1.2 จัดเวทีแลกเปลีย่น
และถ่ายทอดความรู้ที่ได้
จากการเข้ารับการอบรม/
จ านวนครั้งต่อป ี

1 ครั้ง/ปี             - ผอ.กองคลัง 
- นวก.การเงินฯ 
- นวก.จัดเก็บ
รายได้ 

  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรประยุกต์ใช เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำประสงค์ /ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม      
/ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 ผู รับผิดชอบ งบประมำณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได ้

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ 
จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ  

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย  
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 

ระดับความ 
ส าเร็จของการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี  
สารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
 

1.1.1 พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ย
ระบบสารสนเทศ/ 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

            ผอ.กองคลัง   

1.1.2 ประยุกต์ใช้
โปรแกรมบริหาร
จัดการด้านการเงิน 
การคลัง/จ านวน
โปรแกรมต่อป ี 

1 
โปรแกรม/

ปี 

            ผอ.กองคลัง   

 


