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ค าน า 

  แผนยุทธศาสตร์กองคลัง ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและด าเนินงานของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ทั้งนี้
แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานฉบับนี้ จะเป็นกรอบการด าเนินงานหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กองคลัง โดยก าหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
จะต้องด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของแผนร่วมกัน 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ กองคลัง 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 จะเป็นแผนก ากับทิศทาง การพัฒนาในด้านการบริหารจัด การให้บริการ ด้าน
บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการท างานของกองคลังให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ของกองคลังต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
กรอบและทิศทางการบรหิารจัดการ กองคลงั 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เพ่ือท าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
บริหารประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบเมย ได้ค านึงถึงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในการมารับบริการด้านต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยจึงได้
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  
 กองคลังถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบส าคัญ ฎีกางานเกีย่วกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 การปฏิบัติงานด้านการการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง เนื่องจากงานของกองคลังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน
และตอ้งด าเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา ภายใต้วินัยการเงินการคลังภาครัฐ เนื่องจาก
การท างานรูปแบบใหม่มุ่งเน้นที่ผลงาน มีการก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลงานที่ชัดเจน มีการปรับปรุงระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ทักษะในวิชาชีพที่มีความช านาญสูงในแต่ละสาขา ท าให้สามารถพัฒนางานและความรู้
ได้ด้วยตนเองควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม ตลอดจนหลักความมีส่วนร่วมที่ภาคส่วนราชการต้องให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการบริหารราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจะพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานเขิงยุทธศาสตร์และประเมินสมรรถนะ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานด้านการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการบัญชี ตลอดจนหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ มีทรัพย์สิน 
หนี้สิน รายได้ และรายจ่ายของตนเอง การจัดระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงมี
บทบาทหลักในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์กรให้มีความสะดวกรวดเร็ว และอาจกล่าวได้ว่าการมีเทคโนโลยีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย จะ
ช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัว



2 
 

ในการท างาน สามารถลดขั้นตอนการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถยกระดับการท างานด้านการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 

 การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
สบเมย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย โดยมีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลและการด าเนินงานด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
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- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก) (1) 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 

 

 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1) 
- ผช. จพง.พัสดุ (1) 
 

 

- จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) 

 

 

โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 2 1 - - - 1 - 1 - 6 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน้) (1) 

 

 
งานการเงิน 

  

 
งานบญัช ี

 

 
งานพัฒนาและจดัเกบ็รายได ้

 

 
งานทะเบียนทรพัย์สนิและพัสดุ 
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วิสัยทัศน ์
 “บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการตรงกับความพอใจ ปฏิบัติงานถูกระเบียบ กฎหมาย 
เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาต าบล เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีวัฒนธรรม 
พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” 
 
พันธกิจ 
 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 4. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อบุคคลภายในและภายนอก 
 5. บริหารและจัดการด้านการเงินและพัสดุ ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานกองคลัง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้ทุกงานในกองคลังจัดท าแผนและควบคุมความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 
    กิจกรรม/โครงการ     โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
   กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    กิจกรรม/โครงการ   การจัดท าองค์ความรู้ KM ของกองคลัง 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรในกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
    กิจกรรม/โครงการ    การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรกองคลัง 
 

  เป้าประสงค์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
    กิจกรรม/โครงการ   โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

  โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเก็บภาษี 
   กลยุทธ์ 2 พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง 
    กิจกรรม/โครงการ   จัดท าเอกสารเผยแพร่ข่าวสารด้านการเงินการคลัง 
   กลยุทธ์ 3 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
    กิจกรรม/โครงการ  ลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
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  เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
   กลยุทธ์ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 กิจกรรม/โครงการ  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความช านาญด้านการเงินการคลัง 
   กลยุทธ์ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญด้านการเงินการคลัง 

กิจกรรม/โครงการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลงั 
       
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน 
  เป้าประสงค์ที่ 1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลงั
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้การปฏิบัติงาน 
    กิจกรรม/โครงการ  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบสารสนเทศ  
   
วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
 วิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 

 จุดแข็ง (Strengths : S)  
 1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและทักษะเฉพาะด้าน ตามการจัด
โครงสร้างของหน่วยงาน 

 2. มีหลักเกณฑ์ คู่มือ และแนวทางวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังที่ชัดเจน การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันทั้งระดับบุคคล 
และหน่วยงานอย่างท่ัวถึง 
 5. บุคลากรมีความเสียสละเวลาในการท างาน มีใจให้บริการและรับผิดชอบงานสูง 
 6. มีการท างานเป็นทีม 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
 1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
 2. สถานที่ท างานคับแคบ ท าให้สภาพแวดล้อมการท างานแออัด 
 3. ขาดความชัดเจนในการประสานงาน การสื่อสาร การส่งต่องาน 
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 โอกาส (Opportunities : O) 
 1. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ 
และการพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. ผู้บริหารให้ความส าคัญและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
 3. มีระบบการบริหารงานการเงินการคลังผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  e-LAAS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ e-GP และระบบการจัดการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง L- Tax 3000 ท าให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังทันสมัย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

 อุปสรรค (Threats : T)  
 1. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยภาครัฐ มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมอยู่เสมอ จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบ e-LAAS และระบบ e-
GP มีความเก่าและล้าสมัย ไม่สามารถรองรับ หรืออัปเดตเวอร์ชั่น ได้ตามการพัฒนาระบบในปัจจุบันได้  ท าให้
การปฏิบัติงานขัดข้องและเกิดความล่าช้า 
 3. กระแสไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต เกิดความขัดข้องบ่อยครั้งในเวลาราชการ ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ได้ ท าการบริการ
ประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่กิดความล่าช้า  
 เมื่อน าแนวทาง SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือวางแผนในการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือ
ก าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น และ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน
การคลังและพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย ให้เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัยเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
 การวางแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของการท างานที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด กองคลังจึง
ได้น าเอาระบบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง 
ๆ มาใช้ในการท างาน ทั้งนี้จะต้องสร้างลักษณะอันพึงประสงค์หรือวัฒนธรรมองค์กรด้านการคลังเพ่ือใ ห้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ “ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพด้วยความเต็มใจ” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความน่าเชื่อถือในงานที่ท า 
คือ SMART เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้วยความเต็มใจ อธิบายได้ดังนี้ 
 S = Service mind การเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
 M = Management การบริหารจัดการที่ดี 
 A = Aim มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 
 T = Technology ใช้เทคโนโลยี 
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ความคาดหวังในระยะสั้น 
 1. ด้านการเงินและบัญชี 
  1.1 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผน 
  1.2 พัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ด้านพัสดุและทรัพย์สิน 
  2.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  2.2 มีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นหมวดหมู่ 
 3. ด้านการจัดเก็บรายได้ 
  3.1 จัดเก็บภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
  3.2 มีการประชาสัมพันธ์และติดตามภาษีค้างช าระ 
 4. ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  4.1 ปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
  4.2 มีการส ารวจภาคสนามเป็นประจ าทุกปี 
 
ความคาดหวังในระยะยาว 
 การที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ “บริการด้วยใจ ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ภายใต้วินัยการเงินการคลังภาครัฐ” จะต้องด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ
จะต้องสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการน าเอา
ระบบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. บุคลากรของกองคลังจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของกองคลังและสามารถ
จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของกองคลัง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
 2. ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้
การสนับสนุนและปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
 3. ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
 4. จัดหากเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
 5. ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ 
 
วิธีการที่จะบรรลุความต้องการความคาดหวังระยะสั้นและระยะยาว 
 ในการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่น จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน จึงได้น าแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากร 4 M ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือ
น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ประกอบด้วย 
  Man หรือ คน การวางแผนด้านอัตราก าลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน มีการแบ่งงานที่ชัดเจน 
  Money หรือ งบประมาณ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
  Material หรือ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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  Management หรือ การจัดการ การบริหารจัดการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 
การน าวัตกรรรมและเทคโนโลยีส าหรับการบริการและด าเนินการของกองคลัง 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
 1. ด้านการเงินและบัญชี กองคลังน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(e- LAAS) มาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน สามารถให้
ข้อมูลทางการเงินผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และสิ่งที่ส าคัญคือเกิดการท างานด้านการคลังที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี และระบบดังกล่าวสามารถรองรับการปฏิบัติงานส าหรับ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชีให้กับหน่วย
ตรวจสอบ (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน) และยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านการเงินและ
บัญชี 
 2. ด้านการจัดเก็บรายได้ กองคลังได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงน าเทคโนโลยีเข้าสร้างเป็นนวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คือ การให้บริการช าระเงินผ่านทางรหัสคิวอาร์โค้ด (OR CODE) และบาร์โค้ด 
(BARCODE) เป็นการน ารหัสคิวอาร์โค้ดมาช่วยอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สามารถช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบแอพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งมีรหัสคิวอาร์โค้ดเป็นตัวกลางในการเข้าถึง
การท าธุรกรรม โดยไม่จ าเป็นต้องถือเงินสดไว้ในมือ ซึ่งนอกจากจะเกิดความสะดวกแล้ว ยังปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงอีกด้วย 
 3. ด้านจัดซื้อจัดจ้าง กองคลังได้น าระบบจัดซื้อจัดจ้าภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  e-GP เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ครบถ้วนและทั่วถึง เพ่ือให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค้า
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส่งเสริมให้ทุกงานในกองคลังจัดท าและ
ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

2. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

2 .ส่งเสริมให้บุคลากรในกองคลังเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

2. การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง 

ผอ.กองคลัง  
จพง.จัดเก็บ/ช่างส ารวจ 

2. พัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านการเงิน
การคลัง 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

3. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

  

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ด ี

ระดับความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความ
ช านาญในงานที่รับผิดชอบ 

บุคลากรมีความช านาญด้าน
การเงินการคลัง 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญด้าน
การเงินการคลัง 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
เหมาะกับการปฏิบัติงาน 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผอ.กองคลัง  
นวก.การเงิน/การคลัง/
นวก.พัสดุ/จพง.จัดเก็บฯ 
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แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 

 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค/์ ปีงบประมาณ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
1. การบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล/ 
ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 80 80 80 80 1. ส่งเสริมให้
ทุกงานในกอง
คลังจัดท าแผน
และควบคุม
ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ 
ของการส่งเสริมให้
มีการจัดท าแผน
และควบคุมความ
เสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจัดท า
แผนบริหาร
ความเสี่ยง/ 
แผนบริหาร
ความเสี่ยง 

บุคลากร
กองคลัง 

1 1 1 1 1 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

2. ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

การจัดท าองค์
ความรู้ KM 
ของกองคลัง/
จ าแนกหัวข้อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

บุคลากร
กองคลัง 

3 3 3 3 3 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

3. ส่งเสริมให้
บุคลากรใน 
กองคลังมีการ
เข้าร่วม
กิจกรรมของ 
อบต.สบเมย 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมให้
บุคลากรในกอง
คลังที่เข้าร่วม
กิจกรรมของ อบต.
สบเมย 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
บุคลากรกอง
คลัง/จ านวน
คร้ังที่เข้าร่วม
กิจกรรม/
รายบุคคล 
 

บุคลากร
กองคลัง 

6 6 6 6 6 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 
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เป้าประสงค/์ ปีงบประมาณ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
2. การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการคลังที่
มีประสิทธิภาพ 

80 80 80 80 80 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการคลัง 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

1. โครงการ
จัดเก็บภาษี
นอกสถานที ่

ผู้รับ 
บริการ 

3 3 3 3 3 ผอ.กองคลัง 
จพง.จัดเก็บฯ 

2. โครงการ
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 

ผู้รับ 
บริการ 

3 3 3 3 3 จพง.จัดเก็บฯ 
ช่างส ารวจ 

2. พัฒนาสื่อ
การให้ความรู้
ด้านการเงิน 
การคลัง 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาสื่อ
การให้ความรู้ด้าน
การเงินการคลัง 

จัดท าเอกสาร
เผยแพรข่่าวสาร 
ด้านการเงิน
การคลัง 

บุคลากร
กองคลัง 

3 3 3 3 3 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

3. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

1. การลด
ขั้นตอนหรือลด
เวลาในการ
ปฏิบัติงาน/
จ านวน
กระบวนงาน 

บุคลากร
กองคลัง 

1 1 1 1 1 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

2. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/
จ านวนคู่มือ 

บุคลากร
กองคลัง 

1 1 1 1 1 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

3. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ 

80 80 80 80 80 1. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ

จัดท าแผน
บริหารความ

บุคลากร
กองคลัง 

1 1 1 1 1 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
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เป้าประสงค/์ ปีงบประมาณ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
ที่ดี/ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน 

บริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายใน 

เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
/จ านวนคร้ัง 
ต่อปี 

นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 

เป้าประสงค/์ ปีงบประมาณ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 
บุคลากรมีความ
ช านาญดา้น
การเงินการคลัง 

3 3 3 3 3 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความ
ช านาญดา้น
การเงินการคลัง 

ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
ช านาญดา้น
การเงินการคลัง 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพ
ด้านการเงินการ
คลัง 

บุคลากร
กองคลัง 

3 3 3 3 3 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค/์ ปีงบประมาณ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 61 62 63 64 65 61 62 63 64 65 

น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ 
ของการส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพนัธ์
ด้วยระบบ
สารสนเทศ/
ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

สื่อประชา- 
สัมพันธ ์

5 5 5 5 5 ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.การคลัง 
นวก.พัสดุ 
จพง.จัดเก็บฯ 
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แผนปฏิบัติการกองคลงั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

  
ตัวชี้วัด 

  

โครงการ/กจิกรรม เป้า 
หมาย 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การ
บริหาร
จัดการที่
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล/
ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1. ส่งเสริมให้
ทุกงานในกอง
คลังจัดท าแผน
และควบคมุ
ความเสีย่งใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริม
ให้มีการจัดท า
แผนและควบคุม
ความเสีย่งในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการจดัท าแผน
บริหารความเสี่ยง/
แผนบริหารความ
เสี่ยง 

1 เลม่                         ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 

          

  
2. ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการ
ถ่ายทอด 
องค์ความรู ้

ระดับความส าเร็จ 
ของการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู ้

การจัดท า 
องค์ความรู ้KM  
ของกองคลัง/
จ านวนหัวข้อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2 เรื่อง 
 

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ                         

3. ส่งเสริมให้
บุคลากรใน 
กองคลังมีการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของอบต.สบเมย 
  

ระดับความส าเร็จ 
ของการส่งเสริม
ให้บุคลากรใน 
กองคลังที่เข้าร่วม
กิจกรรมของ
อบต.สบเมย 

การเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากรกอง
คลัง/จ านวนครั้งท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/
รายบุคคล 
  

ทุกครั้งท่ี
มีการจัด
กิจกรรม 

  

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 
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เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

  
ตัวชี้วัด 

  

โครงการ/กจิกรรม เป้า 
หมาย 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การบริหาร
จัดการดา้น
การเงินการ 
คลังที่มี
ประสิทธิภาพ 
  
  
  

1.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการดา้น
การเงินการคลัง 
  

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
ด้านการเงินการ
คลัง 

1. โครงการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม 

1 ครั้ง 
/ป ี

                         ผอ.กองคลัง 
จพง.จัดเก็บฯ              

2. โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

1 ครั้ง/ป ี
 

                        จพง.จัดเก็บฯ 
ช่างส ารวจ 

                        
2. พัฒนาสื่อ
การให้ความรู้
ด้านการเงินการ
คลัง 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
สื่อการให้ความรู้
ด้านการเงินการ
คลัง 

จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข่าวสารด้าน
การเงินการคลัง  

6 
ช่องทาง 

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 

            

3. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

1. ลดขั้นตอนหรือ
ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน/จ านวน
กระบวนงาน 

2 
กระบวนงาน 

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 

            

2. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน/จ านวน
คู่มือ 

2 เลม่             ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 

            

3. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการที่ด/ี
ร้อยละความ
พึงพอใจ 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ความเสีย่งและ
การควบคุม
ภายใน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน 

จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน/
จ านวนครั้งต่อป ี

1 ครั้ง/ป ี             ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

  
ตัวชี้วัด 

  

โครงการ/กจิกรรม เป้า 
หมาย 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

บุคลากรมี
ความช านาญ
ด้านการเงิน
และการคลัง 

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความ
ช านาญด้าน
การเงินและการ
คลัง 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความช านาญด้าน
การเงินและการ
คลัง 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การเงินและการคลัง 

1 ครั้ง/
คน/ป ี

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 

          

  

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

  
ตัวชี้วัด 

  

โครงการ/กจิกรรม เป้า 
หมาย 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
การคลัง 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้วย
ระบบสารสนเทศ/
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

3 
โปรแกรม 

                        ผอ.กองคลัง 
นวก.การเงิน 
นวก.คลัง 
นวก.พัสด ุ
จพง.จัดเก็บฯ 
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

  กลไกการบริหารแผนยุทธศาสตร์กองคลังสู่การปฏิบัติ ในการน าแผนยุทธศาสตร์ของกองคลัง
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลนั้น กองคลังจะด าเนินการดังนี้  
 1. กองคลังมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในกองคลังทุกงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
ประเด็น/ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด ให้เป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน และเน้นการ
ด าเนินงานที่มีส่วนรวมของบุคลากร ทุกฝ่าย 
 2. แผนยุทธศาสตร์ของกองคลังได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือการ
ติดตามผล เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการและผ่านการอนุมัติแล้ว และบรรจุกิจกรรม/โครงการเหล่านั้นใน
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือการติดตามผลการด าเนินงาน
ต่อไป 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองคลัง ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 4. กองคลังรายงานผลการด าเนินตามตัวชี้วัดของโครงการ ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีแต่ละตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบเมย ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลักจากสิ้นสุดโครงการ และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 5. ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย 
 
การติดตามประเมินผล  
 กองคลังมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จะท าการรวบรวมข้อมูลเชิงประมาณและ
คุณภาพ เพ่ือประเมินว่าแต่ละงานสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการ
ด าเนินงานนั้นสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผลจะน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย เพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการบริหารต่อไป 

 

 

 

 

 


