
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5   ดา้นการบริหารจัดการ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที ่๔  การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
      5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถ่ินทีด่ี

5.1 งานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) ไดร้ับ งานทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จ านวน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ เคร่ือง เคร่ือง ใช้ในการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ งาน

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ จ านวน มีเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ส านักปลัด
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน ๒ เคร่ือง เคร่ืองพมิพ์ ใช้ในการปฏิบัติ

เลเซอร์ งานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

๓ จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เพือ่ไว้บริการประชาชน ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนได้มี ส านักปลัด
แบบถังคว่ า ทีม่าติดต่อราชการ แบบถังคว่ า ตู้ท าน้ าร้อน น้ าร้อน-น้ าเย็นกิน

น้ าเย็น ในการมาติดต่อ
ราชการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) ไดร้ับ งานทีร่ับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
๔ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพือ่ช่วยให้การปฏิบัติงาน เคร่ืองโทรสาร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน มีเคร่ืองโทรสาร ส านักปลัด

มีความสะดวก รวดเร็ว จ านวน ๑ เคร่ือง เคร่ือง ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประหยัดแรงงานและมี โทรสาร ได้อย่างมี
ปะสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

๕ จัดซ้ือถังออกซิเจนพร้อมชุด เพือ่ลดการสูญเสียชีวิต ถังออกซิเจนพร้อมชุด ๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 จ านวน มีถังออกซิเจน ส านักปลัด
อุปกรณ์ส าหรับรถกู้ชีพ (EMS) และช่วยเหลือผู้ป่วยใน อุปกรณ์ส าหรับรถกู้ชีพ ถังออกซิเจน พร้อมชุดอุปกรณ์

เบือ้งต้นได้ทันเหตุการณ์ (EMS) จ านวน ๑ ชุด พร้อมชุด ส าหรับรถกู้ชีพ
กรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ส าหรับ
รถกู้ชีพ

๖ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพือ่อเพิม่ประสิทธิภาพและ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,500     3,500 3,500 3,500 จ านวน มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด
พร้อมเก้าอี้ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมเก้าอี้  โต๊ะคอม พร้อมเก้าอี้ไวใ้ช้ใน

จ านวน 1 ชุด พิวเตอร์ ส านักงาน

๗ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในกิจการของ รถยนต์ส่วนกลาง 787,000 ๗๘๗,๐๐๐ 787,000 ๗๘๗,๐๐๐ จ านวน มีรถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด
(แบบดับเบิล้แคบ) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑  คัน รถยนต์ ใช้ในกิจการของ

หว้ยส าราญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ห้วยส าราญ

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา



5.2  งานบริหารงานคลัง
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) ไดร้ับ งานทีร่ับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

๘ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ เคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000   - - - จ านวน มีเคร่ืองสแกนเนอร์ กองคลัง
ศักยภาพในการปฏิบยัติงานจ านวน 1 เคร่ือง เคร่ือง ใช้ในการปฏิบัติงาน

สแกนเนอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

9 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 22,000 22,000 22,000 จ านวน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน  1 เคร่ือง เคร่ือง ใช้ในการปฏิบัติงาน

คอมพิวเอตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพิอ่เพิม่ประสิทธิภาพและ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,500     3,500 3,500 3,500 จ านวน มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ กองคลัง
พร้อมเก้าอี้ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมเก้าอี้  โต๊ะคอม พร้อมเก้าอี้ไวใ้ช้ใน

จ านวน 1 ชุด พิวเตอร์ ส านักงาน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



๕.๓ งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วย

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) ไดร้ับ งานทีร่ับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

๑๑ จัดซ้ือไม้ชักฟิวส์แรงสูง เพือ่ใช้ในการสับ ชัก ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 20,000   - - - จ านวน มีไม้ชักฟิวส์แรงสูง กองช่าง
ใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน  1 ด้าม ไม้ชักฟิวส์ ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านไฟฟ้า แรงสูง ด้านไฟฟ้า

๑๒ พัดลมติดผนัง เพือ่ระบายอากาศ พัดลมติดผนัง 18,000   18,000 18,000 18,000 จ านวน มีพัดลมติดผนัง กองช่าง
ภายในอาคารส านักงาน ขนาด 16 นิ้ว พัดลม เพือ่ระบายอากาศ

จ านวน 6 เคร่ือง ติดฝาผนัง ในอาคารส านักงาน

๑๓ จัดซ้ือพัดลมไอน้ า เพือ่ระบายอากาศ พัดลมไอน้ า 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวน มีพัดลมไอน้ าใช้ กองช่าง
ในห้องประชุม จ านวน ๘ เคร่ือง พัดลมไอน้ า ในห้องประชุม

๑๔ โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพือ่ประชาคมจัดท าแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน มีแผนพัฒนา กองช่าง
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงท้องถิ่น ผู้เข้าประชุม เศรษฐกิจพอเพียง
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ท้องถิ่น (ด้านการเกษตร ประชาคม ท้องถิ่นทีไ่ด้มาจาก
(Local Sufficicncy และแหล่งน้ า) ประชาชนโดยตรง
Economy Plan : LSEP)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา










