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ค าน า 

 การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น  ความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่าน
การน าเสนอโครงการได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
ประชาคมท้องถิ่นเป็นอย่างดี  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมจึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  

 

 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม   
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ส่วนท่ี  1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอประโคนชัย  ระยะทาง 

24 กิโลเมตร  ไปทางถนนบุรีรัมย์  -  ประโคนชัย 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตจดต าบลเมืองฝาง     อ าเภอเมือง          จังหวดับุรีรัมย์ 
ทิศใต้  มีอาณาเขตจดต าบลโคกตูม       อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจดต าบลแสลงโทน    อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตจดต าบลหนองโสน    อ าเภอนางรอง      จังหวัดบุรีรัมย์ 
เนื้อท่ี มีเนื้อที่ประมาณ  33.57  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณ  20,100  ไร่) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่ทั่วไป  เป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่การท าการเกษตร   
          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะตลอดปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว 

1.4      ลักษณะของดิน  ดินเหนียวและดินทราย 
1.5       ลักษณะของแหล่งน้ า   

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
ล าน้ า  ,  ล าห้วย          จ านวน        2         สาย 
บึง , หนองและอ่ืน ๆ     จ านวน        11        แห่ง 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
บ่อโยก                    จ านวน        25         แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน          จ านวน         8          แห่ง 
ถังเก็บน้ าฝนขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร   จ านวน    8  แห่ง 

 1.6     ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นผลที่ปลูกโดยทั่วไป และมีไม้ยืนต้นที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกในป่าสาธารณะ เช่น 

ต้นยางนา  ต้นสัก ฯลฯ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมีเขตการปกครองจ านวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน 
        ประกอบด้วย 
   หมู่ที่ 1    บ้านไสยา ผู้ใหญ่บ้าน นายส าราญ    สุขประโคน 
   หมู่ที่ 2    บ้านศรีบูรพา ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน      แดงสี 
   หมู่ที่ 3    บ้านโคกเพชรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด        เย็งประโคน 
   หมู่ที่ 4    บ้านสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน นายประมวล   ไกรษร 
   หมู่ที่ 5    บ้านสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน   นายรุ่ง          ปลีนารัมย์ 
   หมู่ที่ 6    บ้านสารภ ี ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร      พุทธิชาด 
   หมู่ที่ 7    บ้านทุ่งสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเพ็ง     จันทา 
   หมู่ที่ 8    บ้านโคกเพชร ก านันต าบลสี่เหลี่ยมนายพลกฤต พ็งประโคน 
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2.2  การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งทางฝ่ายปกครองคือก านัน/ผู้ใหญ่บ้านแบ่งเขตการเลือกตั้ง
ออกเป็น 8 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

 หน่วยเลือกตั้งที่ 1   บ้านไสยา   
หน่วยเลือกตั้งที่  2  บ้านศรีบูรพา   
หน่วยเลือกตั้งที่  3  บ้านโคกเพชรพัฒนา   
หน่วยเลือกตั้งที่  4  บ้านสี่เหลี่ยม   
หน่วยเลือกตั้งที่  5  บ้านสี่เหลี่ยม  
หน่วยเลือกตั้งที่  6  บ้านสารภี   
หน่วยเลือกตั้งที่  7  บ้านทุ่งสว่าง   
หน่วยเลือกตั้งที่  8  บ้านโคกเพชร 

3. ประชากร           
3.1 จ านวนข้อมูลประชากรแยกตามจ านวนหมู่บ้าน  
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ 
ชาย 

( คน ) 
หญิง 
( คน ) 

รวม 
( คน ) 

รวม 
( ครัวเรือน ) 

บ้านไสยา 1 156 146 302 79 
บ้านศรีบูรพา 2 416 410 826 192 
บ้านโคกเพชรพัฒนา 3 366 334 700 154 
บ้านสี่เหลี่ยม 4 287 263 550 168 
บ้านสี่เหลี่ยม 5 332 332 664 162 
บ้านสารภี 6 551 499 1,050 257 
บ้านทุ่งสว่าง 7 376 379 755 191 
บ้านโคกเพชร 8 421 409 830 202 

รวม 8 2,905 2,772 5,677 1,406 
 

 3.2  ชว่งอายุและจ านวนประชาชน 
 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา                      จ านวน        1     แห่ง 
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส              จ านวน        2     แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอบต.สี่เหลี่ยม จ านวน        2     แห่ง 
 

ช่วงอายุปี 
 

0 - 5 ปี 6 - 14 ปี 15 - 25 ปี 26 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

208 185 379 336 550 478 580 589 461 468 303 335 451 386 
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4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส านักสงฆ์                                   จ านวน        4     แห่ง 
4.3 องค์กรสภาวัฒนธรรม 
สภาวัฒนธรรมต าบลสี่เหลี่ยม                    จ านวน        1     แห่ง 
4.4 การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสี่เหลี่ยม     จ านวน        1     แห่ง 
การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 1 
แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสี่เหลี่ยม  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านสี่เหลี่ยม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว  
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงานกาชาด  จ านวน 1 หน่วยงาน   
กองสวัสดิการสังคม จ านวน  1  หน่วยงาน 
พัฒนาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  1 หน่วยงาน 

5.  ระบบการบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคม เป็นถนนลาดยางประมาณร้อยละ  5  เป็นถนนหินคลุกร้อยละ   55  เป็นถนน 

                 คอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ   40                                                                 
     5.2  การไฟฟ้า  มีจ านวนไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน 

        จ านวนผู้มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ       97    ของครัวเรือน 
        จ านวนผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ      3    ของครัวเรือน 
5.3  การประปา มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
5.4  โทรศพัท์  
       ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะ       จ านวน      11    ตู้ 
       อินเตอร์เน็ตต าบล          จ านวน          1     แห่ง     

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
  - ไม่มี 
    6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

  ประชากรในเขต  อบต.  มีอาชีพตามล าดับ  ดังนี้ 
  อันดับหนึ่ง อาชีพเกษตรกร 
  อันดับสอง อาชีพรับจ้าง 
  อันดับสาม อาชีพค้าขาย 
  อับดับสี่  อาชีพรับราชการ 

 6.2 การประมง 
  ประชาชนท าการประมงในหนองน้ าเล็กๆน้อยๆเพ่ือการบริโภคเท่านั้น 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  - ประชาชนเลี้ยงวัว ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - ประชาชนเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

- ประชาชนเลี้ยงสุกร ร้อยละ 0.5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - ประชาชนเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 0.01 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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 6.4 การบริการ  

 -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ                              จ านวน        3      แห่ง 
-  โรงสี                          จ านวน       22     แห่ง 
-  ร้านค้าชุมชน                         จ านวน         1     แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป                         จ านวน       55     แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  วัดบ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 8  ต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวัดที่มีความ 
                     สวยงามในต าบลสี่เหลี่ยม  ประชาชนนิยมเข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้พระขอพร 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  - ไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรม 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ                              จ านวน        3      แห่ง 
-  โรงสี                          จ านวน       22     แห่ง 
-  ร้านค้าชุมชน                         จ านวน         1     แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป                         จ านวน       55     แห่ง 

  -  กลุ่มทอผ้า         จ านวน        1     กลุ่ม 
  -  กลุ่มท ากระเป๋า      จ านวน        1     กลุ่ม 
 6.8  แรงงาน 

  - อาชีพเกษตรกร 
  - อาชีพรับจ้าง 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   หมู่ที่ 1    บ้านไสยา ผู้ใหญ่บ้าน นายส าราญ    สุขประโคน 
   หมู่ที่ 2    บ้านศรีบูรพา ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน      แดงสี 
   หมู่ที่ 3    บ้านโคกเพชรพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายยอด        เย็งประโคน 
   หมู่ที่ 4    บ้านสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน นายประมวล   ไกรษร 
   หมู่ที่ 5    บ้านสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน   นายรุ่ง          ปลีนารัมย ์
   หมู่ที่ 6    บ้านสารภ ี ผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร      พุทธชาติ 
   หมู่ที่ 7    บ้านทุ่งสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเพ็ง     จันทา 
   หมู่ที่ 8    บ้านโคกเพชร ก านันต าบลสี่เหลี่ยมนายพลกฤต    เพ็งประโคน 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรในเขต  อบต.  มีอาชีพตามล าดับ  ดังนี้ 

  อันดับหนึ่ง เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว  ร้อยละ 100 ของ จ านวนครัวเรือน 
  อันดับสอง เลี้ยงสัตว์  ร้อยละ 10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
ล าน้ า  ,  ล าห้วย          จ านวน        2         สาย 
บึง , หนองและอ่ืน ๆ     จ านวน        11        แห่ง 
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- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
บ่อโยก                    จ านวน        25         แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน          จ านวน         8          แห่ง 
ถังเก็บน้ าฝนขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร   จ านวน    8  แห่ง 

 7.4 ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
-   บ่อโยกจ านวน        25         แห่ง 

  -  ถังเก็บน้ าฝนขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร   จ านวน    8  แห่ง 
  8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
  - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธ 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
         ส่วนประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมจะด าเนินการจัดท า 
                   เป็นประจ าทุกปี  คือ  
  -  งานประเพณีลอยกระทง  -  งานประเพณีเข้าพรรษา 
  -  งานประเพณีสงกรานต์  -  งานบุญบั้งไฟบ้านทุ่งสว่าง 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
         - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นของต าบลสี่เหลี่ยม มีภูมิปัญญาทั้งในด้านการเกษตร จักสาน  
                    และภาษาที่ใช้ในต าบลสี่เหลี่ยม มีจ านวน 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาลาว 
 8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองได้แก่ สินค้าทางการเกษตร ข้าวมะลิหอม  และของที่ระลึกได้แก่ เสื่อกกทอมือ 
                     และกระเป๋า  น้ าพริกต่างๆ 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

ล าน้ า  ,  ล าห้วย          จ านวน        2         สาย 
บึง , หนองและอ่ืน ๆ     จ านวน        11        แห่ง 

 9.2  ป่าไม ้
  -ป่าสาธารณะ ต้นสัก ต้นยางนา 
10.  อ่ืนๆ 
 - ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสรา้งคุณค่า สงัคมเดินหน้าอย่าง 
ยั่งยืน” 13 หมุดหมาย (milestone) ได้แก่ 
1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่า
สูง  
2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณคา่และความยั่งยืน  
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจดุยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ 
ส าคัญของภูมิภาค  
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทลัของ 
อาเซียน  
7. ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ 
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้ 
8. ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนา่อยู ่ 
9. ไทยมีความยากจนข้ามรุน่ลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุม้ครอง 
ทางสงัคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาตแิละ
การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตอบโจทย์
การ พัฒนาแห่งอนาคต  
13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

วิสัยทัศนป์ระเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื เปน็
ประเทศที่พัฒนาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนื”  
ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ด้านความมัน่คง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
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เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง 
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
ยุทธศาสตร์การพฒันา  
๑. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ 
ชีวิตอย่างยัง่ยืน  
๒. แก้ปัญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชวีิตผู้มีรายไดน้้อยเพื่อ 
ลด ความเหลื่อมล้ าทางสงัคม  
๓. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ
แก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที ่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืน้ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพืน้ที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  
6. พัฒนาความร่วมมือและใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบา้นในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนว ระเบียงเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(พ.ศ. 2561-2565)  
ฉบับทบทวนปี 2565 

 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(พ.ศ. 2560 - 2565)  
ฉบับทบทวนปี 2562 

เป้าหมายการพัฒนา : ศนูย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเปน็สุข 
ประเด็นการพัฒนา  
๑. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ. 2561-2565)  
ฉบับทบทวนปี 2565 

เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและ 
กีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง 
ประเด็นการพัฒนา  
1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิต 
สินค้าเกษตรปลอดภัย”  
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มัน่คง 
ยั่งยืน บนพืน้ฐานความพอเพียง”  
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สร้างสรรค์ชีวิตและเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
4. ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” 
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*แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์หลัก มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมาย 
  ๑. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
  ๒. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  ๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม ระหว่าง
ประเทศ 
  ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. ความสุขของประชากรชาวไทย 
  2. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
  3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

วิสัยทัศน์ : บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พฒันา 
เกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตทีด่ี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี  
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
3. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

อบต.สี่เหลี่ยม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา น าพาเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใจมั่น
คุณธรรม ส่งเสริมการเล่นกีฬา บ้านเมืองนา่อยู ่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
1. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
2. การพัฒนาดา้นสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
3. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ 
4. การพัฒนาดา้นการศึกษา 
5. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
6. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาดา้นขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
ศาสนา 
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  4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงชองชาติ 
  4. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและมิใช่
ภาครัฐ 
  5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมาย 
  ๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประทศและการกระจายรายได้ 
  2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
  3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
  4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
  1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 เป้าหมาย 

 ๑. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาศักยภาพคนตลออดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  5. เสริมสร้างให้คนไทยมรสุขภาวะที่ดี 
  6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมาย 
  1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  ๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  ๓. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  เพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
  2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาก าลังคน 
  3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 
  4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
  1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
  ๑. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 
มีสมดุล 
  ๒. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
  ๔. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
  3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
  5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมาย 
  ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  ๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณของภาครัฐ 
  2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
  3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านัก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็น
มืออาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
  7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
*ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณคา่ สังคมเดินหน้าอย่าง ยั่งยืน” 
13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
 1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

 มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง  
 เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  
 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ที่เหมาะสม อาทิ แหล่งน้า และระบบโลจิสติกส์ 
 เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง  

 2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณคา่และความยั่งยืน 
 มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า และความยั่งยืน  
 มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักเที่ยวเที่ยวคุณภาพ 
 รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย  

 3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
 มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน อย่างต่อเนื่อง  
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 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มข้ึน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เพียงพอและ
ครอบคลุม  

 มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน  
 4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

 มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม และการส่งเสริมสุข
ภาวะ  

 ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง 
 ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ต่อผู้รับบริการ

จากทั้งในและต่างประเทศ  
 5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ ส าคัญของภูมิภาค 

 กฎระเบียบ กระบวนการนาเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ เอ้ือ
ต่อการดาเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ 
 ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล  

 6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ อาเซียน 
 เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 
 มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล  

 7. ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได ้ 

 การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้าระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ 
 SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  

 8. ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนา่อยู่ 
 ความเหลื่อมล้าเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนาเศรษฐกิจตาม

ศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
 พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 

 9. ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุม้ครอง ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
 คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือ แบบมุ่งเป้า และฐานข้อมูลที่สามารถระบุคนจนและ

ปัญหา 
 นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริม การกระจายรายได้ 
 ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง 
 เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 
 ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม  

 10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 ขยะและน้าเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
 พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก สาหรับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
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 ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอน ในปริมาณต่ าได้รับการสนับสนุน ทั้งในด้านการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค 

 11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง 
 ป่าและพ้ืนที่ชุมน้าได้รับการอนุรักษ์ 
 ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น 
 เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน

พัฒนาพื้นที่ 
 ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ  

 12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต 
 ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญ และเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
 สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ ในทุกช่วงวัย 
 กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
 นโยบายการจัดการกาลังคนภายใต้สังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบฐานข้อมูลการจัดการกาลัง

คนมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 13. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ 
 โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการคลัง 
 การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 
  

*แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวนปี 2562 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้ง
การแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลง
กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
พัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน  ๆ ของ
ประเทศได้ในระยะยาว 
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 เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  ๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองพ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  ๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  ๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 เป้าหมาย 
  1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 
  2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)ในการกระจายรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. พ้ืนที่ชลประทาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าโดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้ม
ลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นทีเ่พ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1. สัดส่วนคนจน 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินทากินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับฝีมือและอบรมให้
ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดลและหนองบัวลาภูโมเดล 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้  และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบัน
ทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาสื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม 
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคามอุดรธานี นครพนม และยโสธร 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ
รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทางาน 
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 
๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาค 
  2. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร 
  3. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อยโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่เกษตร  อัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร 
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สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
  2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดย
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนรวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยนาร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยว
วิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุน
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจา
หน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่  (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิต
สินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืช
สมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะ
เกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
และขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง  ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุ
สัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดย
พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
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  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนาผู้ประกอบการ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น 
  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ 
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า  พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ 
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองจัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
สนับสนุนพลังงานสะอาด 
  8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้
ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุกเพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะ คลัส
เตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. รายได้การท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า 
ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์
และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 
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  ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละ
พ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและ
สร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐาน
การให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ า โขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง  พัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและ
การท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้  
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play 
and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ
ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครั้ง 
  ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวช
ศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชา
สัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
  ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่า
การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากข้ึน รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระ
จายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชน
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และท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
ทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยวจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ  นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม
ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-
อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) 
และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม 
พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
ทั้งการทางาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองชายแดนที่มี
ศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อม
ส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการ
กระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
  5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน
จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  1. มูลค่าการค้าชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่งเชื่อมต่อ
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ระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ  ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้ง
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
บริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
*แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2565 
 เป้าหมายการพัฒนา : ศนูย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
 โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน
อินทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่น
ใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
หลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้ 
เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้ า การกระจาย น้ าไปยัง
พ้ืนที่  
  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบ วงจรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
  4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร  
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน  
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic 
ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ  สร้างการตลาด
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
  6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน 
และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  
 พันธกิจ (Mission)  
  1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
  3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
  4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
  6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
  7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
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 ประเด็นการพัฒนา  
 ๑. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา  
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
  2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา  
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
  3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
  4. สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
  5. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
  7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
  8. ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
  9. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
  10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
  11. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
  12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
  13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
  2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
  2. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
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  5. ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
*แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) 
 วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจ
มั่นคงสังคมเข้มแข็ง” 
 วัตถุประสงค์รวม  
  1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
  2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการ เกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
  3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย  
  4) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5) เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและ การบริหาร
จัดการน้ า 
  6) เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ หลากหลายทาง
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
  7) เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
  8) สังคมสงบสุขและอบอุน่  
  9) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  10) เพ่ือส่งเสริมปูองกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic lssues ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา มาตรฐานโลก 
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
 วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
  2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
  2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
  3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด  
  4) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
  5) พัฒนาสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยว  
  6) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
  7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ  
  8) พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  
  9) สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแหง่ความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว  
  10) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน  
  11) เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการ ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์  
  12) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
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  13) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวแบบครบวงจร  
  14) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด บุรีรัมย์และกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้ 
  15) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการคา้และการลงทุน  
  16) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
  17) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และ เกษตรปลอดภัย 
  18) ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัย  
  19) ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยง กับแผนชีวิต
หมู่บ้าน  
  20) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ  
  21) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้ได้การรับรอง คุณภาพและ
มาตรฐาน  
  22) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย  
  23) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบ  ครบวงจร 
  24) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)  
  25) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารใหไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
  26) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ยในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐาน
ความพอเพียง"  
 วัตถุประสงค์  
  ๑) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย  
  ๒) เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวทางการพัฒนา  
  1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย  
  2) ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุน่  
  3) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์ คุณภาพ
ทางการศึกษาของทอ้งถิ่นและระดับชาติ  
  5) เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงอยู่ในชุมชน และสังคมของ
เด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
  6) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตาม กฎหมายแรงงาน 
  7) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการ แบบครบวงจร
ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  
  8) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  
  9) ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต  
  10) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มี ปัญญา รายได้
สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพา ตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเขม้แข็ง)  
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  11) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การ ปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  
 วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหาร
จัดการน้ า 
  2) เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
  3) เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
  2) ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
  3) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่
ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 
  5) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
  6) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  7) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
  2) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓) เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา 
  1). พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการ
เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างยั่งยืน 
  3) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟ ู
  4) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
  5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
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  6) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
  7). เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
  8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน
มั่นคงและสงบสุข 
  9) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  10) พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
  11) สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
  12) รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและ
ในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  13) รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
 จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
  2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 
  4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
*ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่ พ้ืนฐาน
คุณภาพ ชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ (Mission)  
  ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุข 
และมีสุขภาวะที่ด ี
  ๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
  3) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
  4) การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร ปลอดภัย  
  5) การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
  6) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ความยั่งยืน  
  7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
  8) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  
  9) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
  10) การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic lssues ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี 
 เป้าประสงค์ (Goals)  
  ๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุม้กันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้ 
  2) ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย  
  3) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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  4) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
  5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐานและท่ัวถึง  
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน  
  7) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็ง  
 กลยุทธ์ (Strategy) 
  ๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุน่  
  2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  3) สร้างคา่นิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  4) ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม  
  5) ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  6) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี พลานามัยที่
สมบูรณ์อยา่งยั่งยืน  
  7) ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการป้องกันและ ควบคุม
สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  9) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน  
  10) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  11) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
  12) เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  13) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม  
  14) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  15) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ  
  16) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  17) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี  ชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  18) เสริมสร้างความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกฬีา  
 เป้าประสงค์ (Goals) 
  1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  2) ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการคา้ชายแดน  
  4) เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 
  5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  6) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก  
 กลยุทธ์ (Strategy) 
  1) ส่งเสริมใหเ้มืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์  
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการทอ่งเที่ยว 
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  3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
  4) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการทอ่งเที่ยว 
  5) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการทอ่งเที่ยว 
  6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
  7) ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความ
สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  8) ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
  9) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการคา้ชายแดน 
  10) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศดา้นการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
  11) ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
 เป้าประสงค์ (Goals) 
  1) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
  2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  3) ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัย 
  4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให ้ไดม้าตรฐานและท่ัวถึง  
 กลยุทธ์ (Strategy) 
  ๑) พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
  2) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม การเกษตร
และอุตสาหกรรมบริการ 
  3) เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูป
อาหาร  
  5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิม 
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  7) ยกระดับสินค้าเกษตรให้เขา้สู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก 
  8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 
  9) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
  10) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ ครบวงจร 
  11) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  12) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตรอย่าง เป็นรูปธรรม 
รวมถึงการพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการตลาดชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
 เป้าประสงค์ (Goals) 
  ๑) บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
  ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
  ๓) องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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 กลยุทธ์ (Strategy) 
  ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  ๒) สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกตอ่สังคม 
  ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
  ๔) ส่งเสริมใหอ้งค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
  5) ส่งเสริมใหอ้งค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑) วิสัยทัศน์ : มุ่งม่ันพัฒนา น าพาเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใจมั่นคุณธรรม ส่งเสริมการเล่นกีฬา บ้านเมือง
น่าอยู ่
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2. การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
  3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและงานบริการสาธารณะ 
  4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
  5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  7. การพัฒนาด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
 ๓) เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนมีอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
  3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  4. ประชาชนมีการศึกษาที่ด ีชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ประชาชนเกิดความม่ันคงในการด ารงชีวิตมีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี 
  6. มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และมีระเบียบวินัย 
 4) ตัวชี้วัด 
  1. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ระดับความส าเร็จของการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. รอ้ยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
  5. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของการบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน 

  6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศึกษา 
  7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพ 
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูหรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ และปัญหามลภาวะในชุมชน 
 5) ค่าเป้าหมาย 
  1. เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
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  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์
  5. เพ่ือให้มีก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ า ให้ไดม้าตรฐาน 
  6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา 
  7. เพ่ือให้มีสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
  8. เพ่ือสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.เพ่ือสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมในการจัดการขยะ 
 6) กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์
  5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ า ให้ไดม้าตรฐาน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา 
  7. ส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
  8. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมในการจัดการขยะ 
 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑3 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑3 

๑.ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง 

๒.ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

๔.ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

๓.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 
 

๕.ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

 

๖.ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

1. ไทย
เป็น
ประเทศ
ชั้นน า
ด้าน
สินค้า
เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป
มูลค่าสูง 

2. ไทย
เป็น
จุดหมาย
ของการ
ท่องเที่ย
วที่เน้น
คุณค่า
และ
ความ
ยั่งยืน 

3. ไทย
เป็นฐาน
การผลิต
ยาน
ยนต์
ไฟฟ้า
ของ
อาเซียน 

4. ไทย
เป็น
ศูนย์ 
กลาง
ทางการ 
แพทย์
และ
สุขภาพ
มูลค่าสูง 

5. ไทยเป็น
ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
จุด
ยุทธศาสตร์
ทาง 
โลจิสติกส์ที ่
ส าคัญของ
ภูมิภาค 

6. ไทย
เป็นฐาน
การผลิต
อิเล็ก 
ทรอนิกส์
อัจฉริยะ
และ
บริการ
ดิจิทัล
ของ 
อาเซียน 

9. ไทยมี
ความ
ยากจน
ข้ามรุน่
ลดลง
และคน
ไทยทุก
คนมี
ความ
คุ้มครอง 
ทางสังคม
ที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

10. ไทย
มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวีย
นและ
สังคม
คาร์บอน
ต่ า 

11. ไทย
สามารถ
ลดความ
เส่ียงและ
ผลกระทบ
จากภัย
ธรรมชาติ
และการ 
เปลี่ยน 
แปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

12. ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะ
สูงมุ่ง
เรียนรู้
อย่าง
ต่อเนื่อง
ตอบโจทย์
การ 
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

13. ไทยมี
ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง 

8. ไทย
มีพื้นที่
และ
เมือง
หลัก
ของ
ภูมิภาค
ที่มี
ความ
เจริญ
ทาง
เศรษฐ
กิจ 
ทันสมัย 
และน่า
อยู ่

7. ไทยมี
ผูป้ระกอบ
การ
วิสาหกจิ
ขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ 
เขม้แข็ง มี
ศักยภาพ
สูง และ
สามารถ
แข่งขันได้ 

 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑3 

1. ไทย
เป็น
ประเทศ
ชั้นน า
ด้าน
สินค้า
เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป
มูลค่าสูง 

2. ไทย
เป็น
จุดหมาย
ของการ
ท่องเที่ย
วที่เน้น
คุณค่า
และ
ความ
ยั่งยืน 

3. ไทย
เป็นฐาน
การผลิต
ยาน
ยนต์
ไฟฟ้า
ของ
อาเซียน 

4. ไทย
เป็น
ศูนย์ 
กลาง
ทางการ 
แพทย์
และ
สุขภาพ
มูลค่าสูง 

5. ไทยเป็น
ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
จุด
ยุทธศาสตร์
ทาง 
โลจิสติกส์ที ่
ส าคัญของ
ภูมิภาค 

6. ไทย
เป็นฐาน
การผลิต
อิเล็ก 
ทรอนิกส์
อัจฉริยะ
และ
บริการ
ดิจิทัล
ของ 
อาเซียน 

9. ไทยมี
ความ
ยากจน
ข้ามรุน่
ลดลง
และคน
ไทยทุก
คนมี
ความ
คุ้มครอง 
ทางสังคม
ที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

10. ไทย
มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวีย
นและ
สังคม
คาร์บอน
ต่ า 

11. ไทย
สามารถ
ลดความ
เส่ียงและ
ผลกระทบ
จากภัย
ธรรมชาติ
และการ 
เปลี่ยน 
แปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

12. ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะ
สูงมุ่ง
เรียนรู้
อย่าง
ต่อเนื่อง
ตอบโจทย์
การ 
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

13. ไทยมี
ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง 

8. ไทย
มีพื้นที่
และ
เมือง
หลัก
ของ
ภูมิภาค
ที่มี
ความ
เจริญ
ทาง
เศรษฐ
กิจ 
ทันสมัย 
และน่า
อยู ่

7. ไทยมี
ผูป้ระกอบ
การ
วิสาหกจิ
ขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ 
เขม้แข็ง มี
ศักยภาพ
สูง และ
สามารถ
แข่งขันได้ 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

๑. บริหาร
จัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตอย่างยัง่ยืน  

 

๒. แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อ ลด 
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

4. พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ 

๓. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การ
แก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที ่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 

6. พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจ 

 
--ต่อ- 
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แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

๑. บริหาร
จัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตอย่างยัง่ยืน 

๒. แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อ ลด 
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

4. พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ 

๓. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การ
แก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที ่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 

6. พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง 1 

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถเกษตร

อุตสาหกรรมครบวงจร 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑไ์หม 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.ด้านเศรษฐกิจ ๒.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ 

 
-ต่อ- 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

บุรีรัมย์ 

๑.เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิต ๒.การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ๓.การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

๔.การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-25670) 

อบต.สี่เหลี่ยม 

1. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และสงัคม 

2. การพัฒนาดา้น
สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการ

ชุมชน 

3. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐานและ
งานบริการสาธารณะ 

 

 

 

4. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

5. การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

แผนพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.ด้านเศรษฐกิจ ๒.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.ด้านรักษาความมัน่คงและความสงบ 

6. การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อม 

 

7. การพัฒนาดา้น
ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

และศาสนา 

-ต่อ- 
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๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
 
  
 
 

  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่นรวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” ส าหรับ
ใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไปทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่จุด
แข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

  ปัจจัยภายใน      ปัจจัยภายนอก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปจัจัยด้านต่างๆที่ต้องน ามาพิจารณา 

ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบง่ส่วนราชการการวางแผนการประสานงานการมอบอ านาจการก ากับดูแลเป็นต้น 
ระเบียบกฎหมาย 
บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลังคณุภาพวินัยทัศนคติพฤติกรรมเป็นตน้ 
งบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
ระบบฐานข้อมลู 
การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดีความเข้มแข็งความสามารถ
ศักยภาพส่วนท่ีส่งเสริมความส าเรจ็ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความอ่อนแอ
ข้อจ ากัดความไม่พร้อมซึ่งจะพิจารณาในด้านตา่งๆเช่นเดยีวกับการวิเคราะห์จดุแข็ง 
 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

ด้านการเมืองรวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน ์
 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นท่ี (เช่นผลผลติรายได้รายจา่ยการออมการลงทุนการใช้ที่ดินแรงงาน) 
การเกษตรกรรม การพาณิชย์ การคลัง 

ด้านสังคม 
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
เทคโนโลย ี

  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
เช่นไรเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกของประเทศของจังหวัดและของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไรมีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการ
ปกครองและเทคโนโลยี 

S = Strength 

จุดแขง็ 

 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  
ประเดน็ 

O = Opportunity 

โอกาส 

 

T = Threat 

อุปสรรค 
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  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

- การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน 
-.มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง
กันเองในชุมชน เป็นต้น 
โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 
 

จุดอ่อน 
- ขาดการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปัญหาเรื่องดิน 
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย 
- เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทาง

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
อุปสรรค 
-.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสังคม จุดแข็ง 

- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร. 
โอกาส 
- พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 
 

จุดอ่อน 
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ปัญหาการพนัน 
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง 

- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
 
โอกาส 
- พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ท าให้ อบต.มีรายได้
เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
รวมทั้งด้านอื่น ๆ 
 
 

จุดอ่อน 
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณ
จ ากัด 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปา 
อุปสรรค 
- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ถนน
ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
-.สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
โอกาส 
-.รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

จุดอ่อน 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย 
ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ถนน
ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

 

  
  
  ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมี
สภาพพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบาง
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมเพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตอบต.มี
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา 
  ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมีถนนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเขตอบต. ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตอบต.ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหา
การคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 
  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
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  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ในการ
ชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลัง
กายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพช ารุดและงบประมาณมีอย่างจ ากัด 
  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมยังเป็นพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจาก
เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอประโคนชัย
การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา ยังไม่
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
  7) ปัญหาด้านสังคม เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกาลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วน
โครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอีกไม่กี่ปีสังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
หน่วยงานภาครัฐจึงต้องตระหนักโดยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ได้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรในสังคมไดม้ากท่ีสุด 
  8) ปัญหาด้านสาธารณสุข เนื่องจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นับวันจะ
เพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน อบต.ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะ
ตามมา 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนที่ 3 
 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม - งานบริหารงานทั่วไป 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
- งานบริหารงานคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต.สี่เหลี่ยม 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ ส านักปลัด 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
ส านักปลัด 

 

 แผนงานการพาณิชย์   
2 การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการชุมชน 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  

ส านักปลัด 
อบต.สี่เหลี่ยม 

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และงานบริการสาธารณะ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ.,จังหวัด 
 แผนงานการเกษตร กองการเกษตร 
 แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 แผนงานพาณิชย์  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา  แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ อบต.สี่เหลี่ยม 
5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ อบต.สี่เหลี่ยม 
6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ แผนงานการเกษตร กองการเกษตร  

 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ  
7 การพัฒนาด้านขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ศาสนา 

- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2,566 2,567 2,568 2,569 2,570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการและ  เพื่อพฒันาบคุลากรของ จัดอบรมและทศัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ บคุลการของ ส านักปลัด
ทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก บคุลากรมีความรู้ องค์กรมีความรู้
ประสิทธภิาพบคุลากร ใหม้ีประสิทธภิาพและทนั สภา พนักงานองค์การ ความเข้าใจระเบยีบ ความเข้าใจ

ต่อยุคโลกาภวิฒัน์ที่ บริหารส่วนต าบล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบยีบกฎหมาย
เปล่ียนแปลง และเพื่อให้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏบิติังาน มีจิตส านึกใน
บคุลากรขององค์การ การปฏบิติังาน
บริหารส่วนต าบลเข้าใจ และมี
ระเบยีบ กฎหมาย ประสบการณ์ใน
ข้อบงัคับตลอดจน การปฏบิติังาน
คุณธรรม และจริยธรรมใน เพิ่มขึ้น
การปฏบิติังาน

2 โครงการจดักจิกรรมต่อต้าน เพือ่สร้างพลังแผ่นดิน ประชาชนใน 8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ยาเสพติดในเขต ส านักปลัด
ยาเสพติด ในการเอาชนะ เด็กทีห่่างไกล อบต. หมดส้ินไป

ยาเสพติด ยาเสพติด

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2,566 2,567 2,568 2,569 2,570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริมประชาคม เพือ่ให้ประชาชนมีการ เพือ่สร้างพลังแผ่นดินในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ยาเสพติดในเขต ส านักปลัด
หมู่บ้านต้านยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด เด็กทีห่่างไกล อบต. หมดส้ินไป

ยาเสพติด

4 โครงการส่งเสริมประชาคม เพือ่ให้ประชาชนมีการ เพือ่สร้างพลังแผ่นดินในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ยาเสพติดในเขต ส านักปลัด
หมู่บ้านต้านยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด เด็กทีห่่างไกล อบต. หมดส้ินไป

ยาเสพติด

5 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่แกไ้ข เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ จ านวนนักเรียนทัง้ 3 โรงเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ นักเรียนได้รับ ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เกี่ยวกบัยาเสพติด เด็กทีห่่างไกล ความรู้เร่ือง
เขตพืน้ที ่อบต. ส่ีเหล่ียม ยาเสพติด ยาเสพติด

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพือ่ให้ประชาชนมีการ เพือ่สร้างพลังแผ่นดินในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ยาเสพติดในเขต ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด เด็กทีห่่างไกล อบต. หมดส้ินไป

ยาเสพติด

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2,566 2,567 2,568 2,569 2,570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมสมาชิก สผฉ. เพื่อใหส้มาชิก สผฉ. มี สมาชิก สผฉ. ภายในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สมาชิกสผฉ. มีทกัษะ ส านักปลัด
(สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉิน ทกัษะเพิ่มพนูความรู้ ส่ีเหล่ียม ประชาชนที่ เพิ่มพนูความรู้ในการ
แหง่ชาติ) ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ พงึพอใจ บริการช่วยเหลือ

ประสบอุบติัเหตุ ประชาชนภายใน
ภายในต. ส่ีเหล่ียม ต าบลส่ีเหล่ียม

8 โครงการสร้างความปรองดอง เพื่อสร้างความปรองดอง ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรัก ส านักปลัด
สมานฉันทใ์หค้นในหมู่บา้น สมานฉันทใ์หป้ระชาชน ประชาชนที่ และสามัคคี

มีความสามัคคี
มากยิ่งขึ้น

9 อุดหนุนโครงการด าเนินการ ปอ้งกันและปราบปราม ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ไม่มียาเสพติด ส านักปลัด
ปอ้งกัน ปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติดในต าบลส่ีเหล่ียม ยาเสพติด ในต าบลส่ีเหล่ียม

ในพื้นที่ที่ลดลง

10 โครงการอนุรักษพ์นัธพ์ชือันเนื่อง อนุรักษพ์นัธุพ์ชืพื้นเมือง ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระ ในต าบลส่ีเหล่ียม ประชาชนที่ มีการอนุรักษพ์นัธพ์ชื
เทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม พงึพอใจ
ราชกุมารี ( อพ.สถ.)

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

45



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2,566 2,567 2,568 2,569 2,570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ มีผู้เข้าร่วมเปน็จิตอาสาภยั มีประชาชนในต าบลส่ีเหล่ียม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ มีจิตอาสาในการ ส านักปลัด
จิตอาสาภยัพบิติัประจ าองค์ พบิติัเพื่อช่วยเหลือ เปน็จิตอาสาภยัพบิติั จ านวน ประชาชนที่ ช่วยเหลือกรณีเกิด
การบริหารส่วนต าบลส่ีเหล่ียม เวลาเกิดภยัพบิติั 100 คน พงึพอใจ ภยัพบิติั

12 โครงการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูล เพื่อรวบรวมข่าวสารให้ มีการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด
ข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง เปน็ศูนย์กลางของข้อมูล การจัดซ้ือจัดจ้างของต าบล ประชาชนที่ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ข่าวสาร ส่ีเหล่ียม เขา้ร่วมอบรม
(อุดหนุน) อบต.บา้นไทร

13 อุดหนุนโครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ มีการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ มีการด าเนินงาน ส านักปลัด
การด าเนินการตามแนวทาง ตามแนวทางพระราชด าริ ในต าบลส่ีเหล่ียมที่ดีขึ้น ประชาชนที่ ตามพระราชด าริ
โครงการพระราชด าริด้าน พงึพอใจ
สาธารณสุข

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ประสบสาธารณภยัในต าบล 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของ ผู้ประสบภยัได้รับการช่วย ส านักปลัด
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั จากสาธารณภยัในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน  เหลือ
พบิติัจากสาธารณภยัต่างๆ ทีพ่งึพอใจ

2 โครงการส่งเสริม เพื่อประชาชนได้รับ ฝึกอบรมจัดกิจกรรม 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ขับขี่เข้าใจ ประชาชนได้รับความ งานป้องกนั

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ ความปลอดภยัจาก ใหค้วามรู้เร่ืองการขับขี่ กฎหมายการ สะดวก และปลอดภยั
ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนและ ปลอดภยัใหก้ับ ประชาชน ใช้รถใช้ถนน

รับรู้กฎจราจร ทั่วไป และ นักเรียน และกฎจราจร

3 โครงการใหค้วามรู้ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกนั

เกี่ยวกับการปอ้งกันและ สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ประชาชน มีความรู้คความเข้าใจ
ระงับอัคคีภยั พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงาน ลูกจ้าง และ ทีพ่งึพอใจ เกี่ยวกับการปอ้งกันและ

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ระงับอัคคีภยั
มีความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 50 คน
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเกิด  -หวัฉีดน้ าดับเพลิง 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   มีเคร่ืองมือ เพิ่มประสิทธฺภิาพการท างาน ส านักปลัด

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาธารณภยัต่างๆ  -ข้อต่อสายน้ าดับเพลิง และวสัดุอุปกรณ์ ในการปอ้งกันและบรรเทา

ในพื้นที่ อื่นที่ใช้ในงานดับเพลิง ทีใ่ช้เหมาะสม สาธารณภยัในพื้นที่

และถูกต้องกับ

งาน
5 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ด าเนินการจัดฝึกอบรม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของ สมาชิกอาสาสมัครปอ้งกัน ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ความรู้ ความเข้าใจ อาสาสมัครปอ้งกันภยั ประชาชน ภยัฝ่ายพลเรือน อปพร.

พร้อมจัดหาชุดวสัดุเคร่ืองแต่งกาย มีทกัษะในการปฏบิติัหน้าที่ ฝ่ายพลเรือน อปพร. ทีพ่งึพอใจ ที่ผ่านการฝึกอบรม

ใหก้ับ อปพร. และมีชุดปฏบิติังานถูกต้อง ใน 8 หมู่บา้น มีความรู้ ความเข้าใจ

ตามระเบยีบเคร่ืองแต่งกาย และสามารถปฏบิติั

ของ อปพร. หน้าที่ได้ดี ถูกต้อง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการป้องกัน และ เพือ่ป้องกันและ ป้องกันอุบัติเหตุ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง งานป้องกัน
ลดอุบติัเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกัน ทางถนนในเขตพื้นที่ ของอบุัติเหตุ สัญจรไปมาสะดวก

อุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนต าบล ทีล่ดลง และปลอดภยั
ในช่วงเทศกาล ต่างๆ ทั้ง 8 หมู่บา้น

7 โครงการปอ้งกันและ เพื่อเตรียมการปอ้งกัน ประชาชน 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ปญัหาภยัแล้งในพื้นที่ ส านักปลัด
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ในเขตพื้นที่ ความพงึพอใจ ได้รับการแก้ไขและ

ในการจัดหาน้ าด่ืม ทั้ง 8 หมู่บา้น ของประชาชน ช่วยเหลือได้เปน็
เพื่อการอุปโภค ที่ได้รับความ ระบบและทนัทว่งที

บริโภค ช่วยเหลือ
ใหก้ับประชาชน

8 โครงการฝึกอบรม เพือ่ให้มีการรับมือ ประชาชน จิตอาสา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละของ จิตอาสาได้รับ ส านักปลัด
ชุดปฏิบัติการจิต และแก้ไขปัญหาได้ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน ความรู้และ
อาสาภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในต าบลส่ีเหล่ียม ทีพ่งึพอใจ สามารถน าความรู้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาใช้ช่วยเหลือคน
ส่ีเหล่ียม ในต าบลเมื่อเกิดภัย

พบิติั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

49



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ประสบสาธารณภยัในต าบล 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของ ผู้ประสบภยัได้รับการช่วย ส านักปลัด
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั จากสาธารณภยัในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน  เหลือ
พบิติัจากสาธารณภยัต่างๆ ทีพ่งึพอใจ

2 โครงการส่งเสริม เพื่อประชาชนได้รับ ฝึกอบรมจัดกิจกรรม 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ขับขี่เข้าใจ ประชาชนได้รับความ งานป้องกนั

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ ความปลอดภยัจาก ใหค้วามรู้เร่ืองการขับขี่ กฎหมายการ สะดวก และปลอดภยั
ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนและ ปลอดภยัใหก้ับ ประชาชน ใช้รถใช้ถนน

รับรู้กฎจราจร ทั่วไป และ นักเรียน และกฎจราจร

3 โครงการใหค้วามรู้ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกนั

เกี่ยวกับการปอ้งกันและ สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ประชาชน มีความรู้คความเข้าใจ
ระงับอัคคีภยั พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงาน ลูกจ้าง และ ทีพ่งึพอใจ เกี่ยวกับการปอ้งกันและ

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ระงับอัคคีภยั
มีความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 50 คน
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

50
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4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเกิด  -หวัฉีดน้ าดับเพลิง 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   มีเคร่ืองมือ เพิ่มประสิทธฺภิาพการท างาน ส านักปลัด

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาธารณภยัต่างๆ  -ข้อต่อสายน้ าดับเพลิง และวสัดุอุปกรณ์ ในการปอ้งกันและบรรเทา

ในพื้นที่ อื่นที่ใช้ในงานดับเพลิง ทีใ่ช้เหมาะสม สาธารณภยัในพื้นที่

และถูกต้องกับ

งาน
5 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ด าเนินการจัดฝึกอบรม 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของ สมาชิกอาสาสมัครปอ้งกัน ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ความรู้ ความเข้าใจ อาสาสมัครปอ้งกันภยั ประชาชน ภยัฝ่ายพลเรือน อปพร.

พร้อมจัดหาชุดวสัดุเคร่ืองแต่งกาย มีทกัษะในการปฏบิติัหน้าที่ ฝ่ายพลเรือน อปพร. ทีพ่งึพอใจ ที่ผ่านการฝึกอบรม

ใหก้ับ อปพร. และมีชุดปฏบิติังานถูกต้อง ใน 8 หมู่บา้น มีความรู้ ความเข้าใจ

ตามระเบยีบเคร่ืองแต่งกาย และสามารถปฏบิติั

ของ อปพร. หน้าที่ได้ดี ถูกต้อง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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6 โครงการป้องกัน และ เพือ่ป้องกันและ ปอ้งกันอุบติัเหตุ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง งานป้องกัน
ลดอุบติัเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกัน ทางถนนในเขตพื้นที่ ของอบุัติเหตุ สัญจรไปมาสะดวก

อุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนต าบล ทีล่ดลง และปลอดภยั
ในช่วงเทศกาล ต่างๆ ทั้ง 8 หมู่บา้น

7 โครงการปอ้งกันและ เพื่อเตรียมการปอ้งกัน ประชาชน 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ปญัหาภยัแล้งในพื้นที่ ส านักปลัด
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ในเขตพื้นที่ ความพงึพอใจ ได้รับการแก้ไขและ

ในการจัดหาน้ าด่ืม ทั้ง 8 หมู่บา้น ของประชาชน ช่วยเหลือได้เปน็
เพื่อการอุปโภค ที่ได้รับความ ระบบและทนัทว่งที

บริโภค ช่วยเหลือ
ใหก้ับประชาชน

8 โครงการฝึกอบรม เพือ่ให้มีการรับมือ ประชาชน จิตอาสา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละของ จิตอาสาได้รับ ส านักปลัด
ชุดปฏิบัติการจิต และแก้ไขปัญหาได้ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน ความรู้และ
อาสาภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในต าบลส่ีเหล่ียม ทีพ่งึพอใจ สามารถน าความรู้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาใช้ช่วยเหลือคน
ส่ีเหล่ียม ในต าบลเมื่อเกิดภัย

พบิติั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
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1 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน เพือ่พฒันาเด็กและ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กอง
ต าบลส่ีเหล่ียม เยาวชนให้มีคุณธรรม และเยาวชน การพฒันาเด็ก ได้รับการพฒันา สวัสดิการฯ

จริยธรรม ต าบลส่ีเหล่ียมจ านวน และเยาวชน คุณธรรมจริยธรรม
จ านวน 150 คน ทีม่ีคุณภาพ

2 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กอง
รู้ทันภัยยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด รู้ทันภัยยาเสพติด เด็กและ ต าบลส่ีเหล่ียม สวัสดิการฯ

จ านวน 1 คร้ัง เยาวชนทีห่่าง ห่างไกลยาเสพติด
150 คน

3 โครงการให้ความรู้สิทธิและ เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบั ให้ความรู้ผู้พกิารใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ผู้พกิารได้รับ กอง
สวัสดิการของผู้พกิารในต าบล สิทธิและสวัสดิการ ต าบลส่ีเหล่ียม การพฒันาเด็ก ความรู้และสิทธิ สวัสดิการฯ
ส่ีเหล่ียม ของผู้พกิาร จ านวน 1  คร้ัง และเยาวชน ของตนเอง

ทีรู้่สิทธิตนเอง
4 โครงการป้องกนัการต้ังครรภ์ เพือ่ป้องกนัการต้ัง เด็กและเยาวชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กอง

ไม่พร้อมในวัยรุ่น ครรภ์ทีไ่ม่พร้อมใน ต าบลส่ีเหล่ียม วัยรุ่นที่ รู้จกัวิธีการต้ัง สวัสดิการฯ
วัยรุ่น จ านวน 150 คน ต้ังท้องลดลง ครรภ์

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 
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5 โครงการสายใยรักครอบครัว เพือ่สร้างความรักและ จดัอบรมครัวเรือนในพืน้ที ่อบต . 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เยาวชนมีความรัก กอง
อบอุ่น ความเขา้ใจใน จ านวน 8 หมู่บ้าน จ านวน ครอบครัว และความเขา้ใจ สวัสดิการฯ

ครอบครัว 1 คร้ัง ทีม่ีความ กนัมากขึ้น
อบอุ่น

6 สงเคราะห์และสนับสนุนผู้ยากไร้ เพือ่ให้ผู้ยากไร้ และ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้ยากไร้และ กอง
และผู้ด้อยโอกาส  เด็กอนาถา ผู้ด้อยโอกาสให้มี โอกาส ต าบลส่ีเหล่ียม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการฯ
ไร้ทีพ่ึง่ คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น จ านวน 8 หมู่บ้าน ทีพ่งึพอใจ มีคุณภาพชีวิตทีดี

7 โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูง เพือ่แสดงความกตัญญู จดังานวันผู้สูงอายใุนต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายไุด้ร่วม กอง
อายุ"วันกตัญญูมุฑิตาผู้สูงอาย"ุ มุฑิตาต่อผู้สูงอายใุน ส่ีเหล่ียม จ านวน 8  หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ กจิกรรม สวัสดิการฯ

วันผู้สูงอายุ ทีพ่งึพอใจ

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ยู่ เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ซ่อมแซม ปรับปรุง บา้นผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ กอง
อาศัยส าหรับผู้สูงอายผูุ้ยากไร้ ทีอ่ยู่อาศัยส าหรับ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งจ านวน ประชาชน มีทีอ่ยู่อาศัยทีดี่ขึ้น สวัสดิการฯ
และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุผู้ยากไร้ และ 8 หมู่บ้าน (ได้ตามเกณฑ์ที่ ทีพ่งึพอใจ อยา่งถกูต้อง

ผู้ด้อยโอกาส ก าหนด)

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจดัต้ังศูนยผู้์สูงอายุ เพือ่สนับสนุนกจิกรรม จดัสร้างอาคารเพือ่ด าเนิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายไุด้ กอง
ต าบลส่ีเหล่ียม ของผู้สูงอายุ กจิกรรมของผู้สูงอายตุ าบล ผู้สูงอายทุี่ ด าเนินกจิกรรม สวัสดิการฯ

ส่ีเหล่ียม จ านวน 1 หลัง มีความพงึ ร่วมกนั
พอใจ

10 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวย เพือ่ให้ผู้พกิารมีส่ิง ปรับปรุงส่ิงอ านวยความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้พกิารมีความ กอง
ความสะดวกส าหรับผู้พกิาร อ านวยความสะดวก สะดวกให้แกผู้่พกิารตาม ผู้พกิารทีไ่ด้รับ สะดวกเมื่อมา สวัสดิการฯ

แบบที ่อบต.ก าหนด ความสะดวก ติดต่อราชการ

11 โครงการจดัต้ังกองทุนฌาปนกจิ เพือ่ให้มีกองทุน จดัต้ังกองทุนฌาปนกจิ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนได้มี กอง
สงเคราะห์ ช่วยเหลือกนัระหว่าง สงเคราะห์ประจ า ประชาชน กองทุนทีช่่วยเหลือ สวัสดิการฯ

คนในชุมชน ต าบลส่ีเหล่ียม ทีม่ีความพงึ ในต าบลฯ
พอใจ

12 โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพือ่สงเคราะห์ช่วย สงเคราห์และช่วยเหลือผู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ผู้ติดเชื้อเอดส์ กอง
เหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ติดเชื้อเอดส์ ประชาชน ได้รับการเยยีวยา สวัสดิการฯ

ทีม่ีความพงึ ในเร่ืองต่างๆ
พอใจ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการผู้สูงอายดุวงตาแจม่ใส เพือ่ช่วยเหลือผู้สูง กจิกรรมพาผู้สูงอายใุนการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายไุด้รับ กอง
อายทุีม่ีความต้องการ ตรวจเช็คสายตาและจดัหา ผู้สูงอายทุี่ การช่วยเหลือ สวัสดิการฯ
ให้ช่วยเหลือด้าน แว่นสายตา พงึพอใจ ด้านสายตา
สายตา ต่อโครงการ

14 โครงการให้ความรู้เร่ืองเพศ เพือ่รณรงค์เร่ืองเพศ จดักจิกรรมฝึกอบรมให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เยาวชนมีความรู้ กอง
ศึกษาในวัยรุ่น ศึกษาให้กลุ่มวัยรุ่น ความรู้เร่ืองเพศศึกษาใน เยาวชนที่ ในการป้องกนั สวัสดิการฯ

กลุ่มวัยรุ่น ต้ังท้อง การต้ังครรภ์
ลดลง กอ่นวัยอนัควร

15 โครงการกอ่สร้างบ้านคนยากจน เพือ่กอ่สร้างบ้านคน กอ่สร้างบ้านคนยากจน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนทีย่ากจน กอง
หรือซ่อมแซมบ้านคนยากจน ยากจนหรือซ่อมแซม หรือซ่อมแซมบ้านคนยากจน ประชาชน ต าบลส่ีเหล่ียม สวัสดิการฯ
หรือซ่อมแซมบ้านคนยากจน ให้มีความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น ภายในต าบลส่ีเหล่ียม ทีม่ีทีอ่ยู่ มีความเป็นอยู่ที่
ภายในต าบลส่ีเหล่ียม อาศัยทีดี่ขึ้น ดีขึ้น

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

56



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ประสบสาธารณภยัในต าบล 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ร้อยละของ ผู้ประสบภยัได้รับการช่วย ส านักปลัด
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั จากสาธารณภยัในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน  เหลือ
พบิติัจากสาธารณภยัต่างๆ ทีพ่งึพอใจ

2 โครงการส่งเสริม เพื่อประชาชนได้รับ ฝึกอบรมจัดกิจกรรม 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ขับขี่เข้าใจ ประชาชนได้รับความ งานป้องกนั

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ ความปลอดภยัจาก ใหค้วามรู้เร่ืองการขับขี่ กฎหมายการ สะดวก และปลอดภยั
ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนและ ปลอดภยัใหก้ับ ประชาชน ใช้รถใช้ถนน

รับรู้กฎจราจร ทั่วไป และ นักเรียน และกฎจราจร

3 โครงการใหค้วามรู้ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม งานป้องกนั

เกี่ยวกับการปอ้งกันและ สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ประชาชน มีความรู้คความเข้าใจ
ระงับอัคคีภยั พนักงาน ลูกจ้าง และ พนักงาน ลูกจ้าง และ ทีพ่งึพอใจ เกี่ยวกับการปอ้งกันและ

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ระงับอัคคีภยั
มีความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 50 คน
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภยั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเกิด  -หวัฉีดน้ าดับเพลิง 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   มีเคร่ืองมือ เพิ่มประสิทธฺภิาพการท างาน ส านักปลัด

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาธารณภยัต่างๆ  -ข้อต่อสายน้ าดับเพลิง และวสัดุอุปกรณ์ ในการปอ้งกันและบรรเทา

ในพื้นที่ อื่นที่ใช้ในงานดับเพลิง ทีใ่ช้เหมาะสม สาธารณภยัในพื้นที่

และถูกต้องกับ

งาน
5 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพื่อใหส้มาชิก อปพร. ด าเนินการจัดฝึกอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ สมาชิกอาสาสมัครปอ้งกัน ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ความรู้ ความเข้าใจ อาสาสมัครปอ้งกันภยั ประชาชน ภยัฝ่ายพลเรือน อปพร.

พร้อมจัดหาชุดวสัดุเคร่ืองแต่งกาย มีทกัษะในการปฏบิติัหน้าที่ ฝ่ายพลเรือน อปพร. ทีพ่งึพอใจ ที่ผ่านการฝึกอบรม

ใหก้ับ อปพร. และมีชุดปฏบิติังานถูกต้อง ใน 8 หมู่บา้น มีความรู้ ความเข้าใจ

ตามระเบยีบเคร่ืองแต่งกาย และสามารถปฏบิติั

ของ อปพร. หน้าที่ได้ดี ถูกต้อง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการป้องกัน และ เพือ่ป้องกันและ ป้องกันอุบัติเหตุ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   ร้อยละของ ประชาชนเดินทาง งานปอ้งกัน
ลดอุบติัเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกัน ทางถนนในเขตพื้นที่ ของอบุัติเหตุ สัญจรไปมาสะดวก

อุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนต าบล ทีล่ดลง และปลอดภยั
ในช่วงเทศกาล ต่างๆ ทั้ง 8 หมู่บา้น

7 โครงการปอ้งกันและ เพื่อเตรียมการปอ้งกัน ประชาชน 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร้อยละของ ปญัหาภยัแล้งในพื้นที่ ส านักปลัด
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ในเขตพื้นที่ ความพงึพอใจ ได้รับการแก้ไขและ

ในการจัดหาน้ าด่ืม ทั้ง 8 หมู่บา้น ของประชาชน ช่วยเหลือได้เปน็
เพื่อการอุปโภค ที่ได้รับความ ระบบและทนัทว่งที

บริโภค ช่วยเหลือ
ใหก้ับประชาชน

8 โครงการฝึกอบรม เพือ่ให้มีการรับมือ ประชาชน จิตอาสา 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   ร้อยละของ จิตอาสาได้รับ ส านักปลัด
ชุดปฏิบัติการจิต และแก้ไขปัญหาได้ ทั้ง 8 หมู่บา้น ประชาชน ความรู้และ
อาสาภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในต าบลส่ีเหล่ียม ทีพ่งึพอใจ สามารถน าความรู้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาใช้ช่วยเหลือคน
ส่ีเหล่ียม ในต าบลเมื่อเกิดภัย

พบิติั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

2 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

3 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

4 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารสว่นต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

6 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

7 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

8 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เพื่อใหม้เีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ การคมนาคม ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ที่สะดวก ใช้เส้นทาง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารสว่นต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.1 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

10 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.2 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

11 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.3 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

12 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.4 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารสว่นต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.5 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

14 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.6 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

15 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.7 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

16 กอ่สร้างรางระบายน้้า ม.8 เพื่อใหม้กีารระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร้อยละ มเีส้นทางคมนาคมที่ กองช่าง
ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย จ.บรีุรัมย์ ใหเ้ส้นทางสะดวก ภายในชุมชน ของประชาชน สะดวกขึ้น
บริเวณภายในหมู่บา้น ต่อการเดินทาง ใช้เส้นทาง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารสว่นต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบุรีรัมย์
แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหม้ถีนนที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 1,000 เมตร 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนร้อยละ 90ประชาชนเดินทาง อบต.ส่ีเหล่ียม

ผิวทางAsphaltic ใช้ในการสัญจร ได้สะดวก กว้าง6.00มยาว1,000ม เดินทางสะดวก สะดวก ปลอดภยั ร่วมกบั

Concrcte(โดยวิธี รวดเร็วมคีวามปลอดภยัและ หนา 0.04 เมตร มากขึ้น มากขึ้น อบต.โคกตูม

Pavement In ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ไหลทางกว้างข้างละ โครงการ

Place Recycling)  1.00 เมตร หรือมพีื้นที่ เกนิศักยภาพ

ถนนลาดยาง ด้าเนนิการไมน่อ้ยกว่า

บา้นโคกเพชรพฒั-  8,000 ตารางเมตร

นา ต.ส่ีเหล่ียม-

บา้นหนองมว่ง 

ต.โคกตูม

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารสว่นต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชยั  จงัหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02

64



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงานเพือ่พฒันา เพือ่ส่งเสริมให้ จดัการฝึกอบรมและศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนได้เรียน กอง
งาน ด้านการเกษตร ประชาชนพฒันางาน ดูงาน ให้ประชาชนในต าบล ประชาชน รู้งานการเกษตร ส่งเสริม
ของต าบลส่ีเหล่ียม ด้านการเกษตร ส่ีเหล่ียม จ านวน 110 คน ทีพ่งึพอใจ การเกษตร

2 โครงการจดัท าแปลงสาธิตฟาร์ม เพือ่ส่งเสริมให้ เพือ่สาธิตอาชีพด้านการเกษตรให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้ กอง
ตัวอยา่งประจ าต าบลส่ีเหล่ียม ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนในต าบลส่ีเหล่ียม ประชาชน ด้านการเกษตร ส่งเสริม

และรายได้เสริม จ านวน 8  หมู่บ้าน ทีพ่งึพอใจ มากยิ่งขึ้น การเกษตร

3 โครงการจดัซ้ือเมล็ดพนัธุข์า้ว เพือ่พฒันาเมล็ดพนัธุ์ จดัซ้ือเมล็ดพนัธุข์า้วสายพนัธุดี์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ขา้วมีคุณภาพ กอง
เพือ่การพฒันาสายพนัธุข์า้ว ขา้วให้มีคุณภาพมาก เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชน มากยิ่งขึ้น ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกร ยิ่งขึ้น ต าบลส่ีเหล่ียม ทีพ่งึพอใจ การเกษตร

จ านวน 8  หมู่บ้าน
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมและสนับ จดัการฝึกอบรมและสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ เกษตรกรได้รับ กอง

ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี สนุนศูนยบ์ริการและ ให้มีศูนยบ์ริการและถา่ยทอด ประชาชน ความรู้ทางเทคโน ส่งเสริม
การเกษตรประจ าต าบลส่ีเหล่ียม ถา่ยทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยด้ีานการเกษตร ทีพ่งึพอใจ โลยด้ีานการ การเกษตร

การเกษตร ประจ าต าบล จ านวน 1  แห่ง เกษตรทีท่ันสมัย

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืผัก เพือ่ให้ประชาชนมี ครัวเรือนทีส่นใจปลูกผัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ชุมชนพึง่ตนเองได้ กอง
ปลอดสารพษิ รายได้เสริม ผักปลอดสารพษิ จ านวน  ประชาชน ส่งเสริม

8 หมู่บ้าน ทีพ่งึพอใจ การเกษตร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและควบคุม เพื่อปอ้งกันโรคติดต่อ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน กอง
โรคติดต่อใน ศพด.อบต. ใน ศพด.อบต.ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ทกุคน จ านวนนักเรียน  ได้รับการปอ้งกัน การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม  ที่ได้รับ และมีสุขภาพแข็งแรง

ครบถ้วน
2 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหเ้ด็กได้ เด็กในศูนย์พฒันาก่อนวยัเรียน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน กอง

ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กก่อน รับประทานอาหาร 3  แหง่ จ านวนนักเรียน ไม่ขาดสารอาหาร การศึกษาฯ
วยัเรียนต าบลส่ีเหล่ียม ครบ 5  หมู่  ที่ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน
3 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เด็กในศูนย์ ศพด.ต าบลส่ีเหล่ียม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียน กอง

ได้มีพฒันาการที่ดี เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวนนักเรียน มีสุขภาพร่างกาย การศึกษาฯ
ยิ่งขึ้น ต าบลส่ีเหล่ียม ที่ได้รับสารอาหาร แข็งแรง

จ านวน 3 โรงเรียน ครบถ้วน
4 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจัดกิจกรรมใหเ้ด็ก เด็กในศูนย์ ศพด.ต าบลส่ีเหล่ียม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ เด็กได้ร่วมกิจกรรม กอง

ในต าบลส่ีเหล่ียม เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน วนัเด็กแหง่ชาติ การศึกษาฯ
ต าบลส่ีเหล่ียม นักเรียน
จ านวน 3 โรงเรียน ที่พงึพอใจ 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริมและใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวน เพื่อส่งเสริมการสร้างปญัญา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท าใหค้นในต าบล กอง
แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งคนใน การสร้างปญัญาตาม ตามนโยบายธรรมนูญ 9 ดี จ านวนเด็ก ส่ีเหล่ียมมีความรู้ การศึกษาฯ
ต าบลส่ีเหล่ียม (การสร้างปญัญา) นโยบายธรรมนูญ 9 ดี ใหก้ับคนในชุมชน ที่มีความรู้ มากยิ่งขึ้น

 (ธรรมนูญ 9 ดี ดีที่ 2)
6  โครงการก่อสร้างโดม ศพด.  เพื่อสถานที่การเรียน  จ านวน ๑ แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง

 การสอน เด็ก/เยาวชน ที่ดีขึ้น การศึกษาฯ
ที่พงึพอใจ

7 โครงการสนับสนุนค่า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ สถานศึกษาได้รับ กอง
ใช้จ่ายในการบริหาร ในการบริหารสถาน จ านวน 3  แหง่ เด็กที่มีความ การพฒันาในด้าน การศึกษาฯ
สถานศึกษา ศึกษาของศูนย์ฯ รู้มากยิ่งขึ้น ต่างๆ

8 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก เพื่อปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กก่อน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ เด็กมีหอ้งเรียน กอง
ก่อนวยัเรียน พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน วยัเรียน จ านวน 3 ศูนย์ เด็ก/เยาวชน ที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

3 แหง่ ที่พงึพอใจ

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใหม้ีลานกีฬาในการ ลานกีฬา จ านวน  3  แหง่ 600,000 610,000 620,000 630,000 630,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง
ประจ าต าบลส่ีเหล่ียมและ เล่นกีฬาของเด็กและ เด็ก/เยาวชน ที่ดีขึ้น การศึกษาฯ
ลานกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เยาวชนในต าบล ที่พงึพอใจ

ส่ีเหล่ียม
10 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อจัดประชุม จัดประชุมผู้ปกครองปลีะ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ผู้ปกครองกับครู กอง

ผู้ปกครองของศูนย์ 1 คร้ัง ผู้ปกครอง มีการพดูคุยกัน การศึกษาฯ
พฒันาฯ ที่พงึพอใจ มากยิ่งขึ้น

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กมีสุขภาพที่ดี กอง
อนามัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประจ าวนัฯลฯ เด็กก่อน จ านวนเด็ก ขึ้น การศึกษาฯ

วยัเรียน จ านวน 3 ศูนย์ ที่มีสุขภาพดี

12 โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหเ้ด็กได้ออก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กมีสุขภาพที่ดี กอง
ของศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ก าลังกายและเล่น และกิจกรรมประกอบจังหวะ จ านวนเด็ก มากยิ่งขึ้น การศึกษาฯ

กีฬา จ านวน 1 คร้ัง ที่มีสุขภาพดี

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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13 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ เพือ่ให้เด็กเล็กมีสุขนิสัย จดักจิกรรมให้เด็กได้ดูแล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็กมีสุขภาพที่ดี กอง
ในการดูแลสุขภาพ สุขภาพของตนเอง จ านวนเด็ก มากยิ่งขึ้น การศึกษาฯ
ของตนเอง จ านวน 1 คร้ัง ทีม่ีสุขภาพดี

14 โครงการส่งเสริมเด็กให้มี เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก จดักจิกรรมส่งเสริมให้เด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กมีความรู้และ กอง
พฒันาการด้านสังคม มีพฒันาการด้านสังคม มีพฒันาการด้านสังคม เด็กที่มีพฒันา ได้รับการพฒันา การศึกษาฯ

จ านวน 1  คร้ัง การสังคมที่ ทักษะทางสังคม
ดีขึ้น ทีดี่ขึ้น

15 โครงการจัดประสบการณ์โดยใช้ เพือ่ให้ผู้เรียนได้รับการ จดัการฝึกอบรม/จดักจิกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง
โครงการปฐมวัย พฒันาจากการท า ร่วมกนั จ านวน 1  คร้ัง เด็กที่มี ทีดี่ขึ้น การศึกษาฯ

โครงการ พฒันาการที่
ดีขึ้น

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก จดักจิกรรมวันส าคัญทาง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กเล็กมีคุณธรรม กอง
จริยธรรมของศูนยพ์ฒันา มีคุณธรรมจริยธรม ศาสนาต่างๆ จ านวน 1 คร้ัง เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่ง การศึกษาฯ
เด็กกอ่นวัยเรียน จริยธรรม ขึ้น

เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
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17 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญา เพื่อใหเ้ด็กตระหนักถึง จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กเล็กได้รู้จัก กอง
ทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น รู้จักภมูิปญัญาทอ้งถิ่น จ านวนเด็ก ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น การศึกษาฯ

ที่มีอยู่ จ านวน  1   คร้ัง รู้จักภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นมากขึ้น

18 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กได้ บคุลกรในในศูนย์พฒันา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ครูมีความรู้เพิ่ม กอง
ความรู้มาพฒันา เด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรม ครูที่ได้รับ มากยิ่งขึ้น การศึกษาฯ
องค์กร ครบทกุคน ความรู้ทกุคน

19 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อใหเ้ด็กได้รับความรุ้ จัดกิจกรรมใหเ้ด็กได้ศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็กได้รับความรู้ กอง
จากสถานที่ศึกษา ดูงาน จ านวน 1  คร้ัง จ านวนเด็ก เพิ่มมากขึ้น การศึกษาฯ
ดูงานและเกิดความอยาก ได้รับความรู้
รู้อยากเหน็มากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้น

20 โครงการพฒันาบริบท อาคาร เพื่อใหศู้นย์พฒันา พฒันา/ขยาย/ต่อเติมศูนย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เด็กมีความรู้และ กอง
สถานที/่ต่อเติมศูนย/์ขยาย เด็กก่อนวยัเรียนมี พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน เด็กที่มีพฒันา ได้รับการพฒันา การศึกษาฯ
ศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน คุณภาพมากยิ่งขึ้น จ านวน ๑ ศูนย์ การสังคมที่ ทกัษะที่ดีขึ้น

ดีขึ้น

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 
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21 โครงการจัดซ้ือส่ือและวสัดุ เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการ จัดซ้ือส่ือและวสัดุการเรียน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง
การเรียนการสอน พฒันาจากการท า การสอนใหศู้นย์ เด็กที่มี ที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

ส่ือการเรียนการสอน จ านวน ๑ ศูนย์ พฒันาการที่
ดีขึ้น

22 โครงการจัดหาจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก จัดหาจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง
เล่นสนาม มีพฒันาการที่ดี จ านวน 3 ชุด เด็กที่มี ที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

พฒันาการที่
ดีขึ้น

23 โครงการจัดท าแผนการศึกษา เพื่อวางแผนในการ จัดท าแผนการศึกษาของ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ แผนการศึกษา กอง
บริหารจัดการการศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน แผนการ ของ อบต.มี การศึกษาฯ
ของศูนย์พฒันาเด็ก 1  คร้ัง ศึกษาที่มี ประสิทธภิาพ
ก่อนวยัเรียน ประสิทธภิาพ มากยิ่งขึ้น

24 โครงการประกันคุณภาพ เพื่อใหศู้นย์พฒันา จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ศูนย์พฒันามี กอง
ภายใน เด็กก่อนวยัเรียนมี ของศูนย์ จ านวน 1  คร้ัง ศูนย์พฒันาฯ คุณภาพในการ การศึกษาฯ

คุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่มีคุณภาพ จัดการศึกษา
มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
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25 โครงการยิ้มสวยฟนัใส เพื่อใหเ้ด็กได้ดูแล จัดซ้ือแปรงสีฟนั ยาสีฟนั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ เด็กมีสุขภาพฟนั กอง
รักษาสุขภาพฟนัของ ใหเ้ด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันา แผนการ ที่ดีมากยิ่งขึ้น การศึกษาฯ
ตนเองอยู่เสมอ เด็กเล็ก จ านวน 135  คน ศึกษาที่มี

ประสิทธภิาพ
๒๖ โครงการหนูน้อยฟนัสวย เพื่อปอ้งกันฟนัในเด็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.      ร้อยละของ เด็กนักเรียน กอง

ยิ้มใสในเด็กก่อนวยัเรียน ส าหรับเด็กก่อนวยั ส่ีเหล่ียม ทกุคน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน มีสุขภาพร่างกาย การศึกษาฯ
เรียน  ที่ได้การปอ้งกัน แข็งแรง

 เกี่ยวกันฟนั
๒๗ โครงการปลอดภยัไวก้่อน เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ  เด็กเรียนรู้ระมัดระวงั กอง

ระมัดระวงัตนเองและ ส่ีเหล่ียม ทกุคน นักเรียนที่เข้า ตนเองและผู้อื่น การศึกษาฯ
ผู้อื่นในการท ากิจกรรม  ร่วมโครงการ ในการท ากิจกรรม
ต่าง   ต่างๆ

๒๘ โคครงการซักซ้อมแผน เพื่อใหเ้ด็กและบคุลากร เด็กและบคุลากร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กและบคุลากร กอง
บรรเทาและปอ้งกันอัคคีภยั ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. เด็ก/บคุลากร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

ได้ความรู้เกี่ยวกับ ส่ีเหล่ียมทกุคน  มีความรู้มาก ได้รับความรู้เกี่ยว
อันตรายเกิดอัคคีภยั ยิ่งขึ้น อันตรายจากอัคคีภยั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙ โครงการจ้างเหมาครูและ เพื่อใหม้ีครูบคุลากร ครู/ผู้ดูแลเด็กทกุคน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละครูของ ครู/ผู้ดูแลเด็ก กอง
บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา  ต่อนักเรียน ความรู้ใช้จัดกิจกรรม การศึกษาฯ
 ที่เพรียงพอต่อนักเรียน  ในการเรียนการ

๓๐ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีแหล่งเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้ รู้ที่ปลอดภยั น่าดูน่าอยู่น่าเรียน เด็กที่พงึพอใจ มีสภาพแวดล้อม การศึกษาฯ

ใหก้ับเด็กนักเรียน และน่าชื่นชม  ที่ดี

๓๑ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  สภาพแวด ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง
หอ้งน้ าหอ้งส้วม ศพด. หอ้งส้วมของศูนย์ แวดล้อมภายนอกที่แลดูสวย ล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภาย การศึกษาฯ

พฒันาเด็กเล็กใหเ้อี้อต่อ งานมากขึ้น ที่แลดูสวย นอกที่แลดูสวย
การใช้งาน งานมากขึ้น งามมากขึ้น

๓๒ โครงการขุดเจาะบาดาล เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ  เด็กนักเรียนมีน้ า กอง
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก ส่ีเหล่ียมทกุคน เด็กที่พงึพอใจ ด่ืมทกุคน การศึกษาฯ
พร้อมใส่ที่กรองน้ าด้วย มีน้ าด่ืน   

๓๓ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีอ่างล้างหน้า เด็กนักเรียน
และที่แปลงฟนัของ ศพด. พฒันาเด็กเล็ก ส่ีเหล่ียมทกุคน ที่แปลงฟนัที่ มีอ่างล้างหน้า การศึกษาฯ

มีสถานที่ในการที่ล้าง สวยงาม และที่แปลงฟนั

หน้าและที่แปลงฟนั

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

74



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ โครงการซ่อมแซมฝ้าของ เพื่อความปลอดภยั เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ มีฝ้าที่สวยงาม กอง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในการเรียนการสอน ส่ีเหล่ียมทุกคน เด็กที่พงึพอใจ  การศึกษาฯ

    
   

๓๕ โครงการขยายหอ้งเรียนและ เพื่อใหเ้ด็กมีหอ้งเรียน เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 50,000 50,000 ๕๐๐,๐๐ 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม และท ากิจกรรมการ ส่ีเหล่ียมทุกคน เด็กที่พงึพอใจ หอ้งเรียนการเรียน การศึกษาฯ
หอ้งเรียนศูนย์พฒันาเด็ก เรียนการสอน การสอน

๓๖ โครงการอ่างล้างมือหน้า เพื่อใหเ้ด็กมีอ่างล้าง เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. มือเพื่อท าความสะอาด ส่ีเหล่ียมทุกคน เด็กที่พงึพอใจ อ้างล้างมือใช้ การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม ก่อนเข้าเรียน   ท าความสะอาด

๓๗ โครงการก่อสร้างร้ัวเพิ่มเติม เพื่อปอ้งกันความ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ มีร้ัวไวป้อ้งกัน กอง
ของศูนย์พฒันาเด็ก อบต. ปลอดของเด็ก ส่ีเหล่ียมทุกคน ของผู้ปกครอง ความปลอดภยั การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม ทั้งภายนอก  ที่พงึพอใจ ส าหรับเด็กเล็ก

   

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๘ โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อใหเ้ด็กดอกไม้ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละครูมี เด็กรู้ดอกไม้ประจ า กอง
ไหวค้รู ประจ าวนัครู หน้าที่ อบต.ส่ีเหล่ียม ทกุคน ภาคภมูิใจ วนัครู หน้าที่ การศึกษาฯ

การปฏบิติัต่อครู ในอาชีพครู การปฏบิติัต่อครู
 

๓๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนนักเรียน ปลูกฝังความรัก กอง
วนัแม่ เกี่ยวกับดอกไม้ความ อบต.ส่ีเหล่ียม ทกุคน ที่เข้าร่วม ความอบอุ่นระหวา่ง การศึกษาฯ

ส าคัญ บทบาท กิจกรรม ปแม่และลูก
หน้าที่และการปฏบิติั

๔๐ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอด เพื่อใหเ้ด็กและผู้ จัดอบรมเด็กเล็กและผู้ปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ  เด็กเล็กมีสุขภาพ กอง
โรค ปกครองได้รู้จักวธิี ของศูนย์จ านวน ๑ คร้ัง เด็กที่สุขภาพ ที่ดีมากยิ่งขึ้น การศึกษาฯ

ปอ้งกันโรคติดต่อต่างๆ  ดี  
   

๔๑ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
ส าหรับ ศพด. (ค่าหนังสือ) ที่ดี ส่ีเหล่ียมทกุคน จ านวนนักเรียน  พฒันาการที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

    

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับ เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
ศพด. (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ที่ดี ส่ีเหล่ียมทกุคน จ านวนนักเรียน  พฒันาการที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

    

๔๓ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับ เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
ศพด.(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ที่ดี ส่ีเหล่ียมทกุคน จ านวนนักเรียน  พฒันาการที่ดีขึ้น การศึกษาฯ
     

   
๔๔ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับ เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง

ศพด.(ค่าจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน) ที่ดี อบต.ส่ีเหล่ียม ทกุคน จ านวนนักเรียน  พฒันาการที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

    
๔๕ โครงการกีฬาสานสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของ เด็กเล็กได้ออก กอง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ออกก าลังกายที่เหมาะ อบต.ส่ีเหล่ียม ทกุคน จ านวนนักเรียน ก าลังกายตามที่ การศึกษาฯ
สม เหมาะสม

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๔๖ โครงการผู้น าพอเพยีง เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้หลัก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กเรียนรู้หลัก กอง
 เศรษฐกิจพอเพยีง อบต. ส่ีเหล่ียมทกุคน เด็กที่ประหยัด เศรษฐกิจพอเพยีง การศึกษาฯ

การประหยัด อดออม   อดออม การประหยัด
  อดออม ซ่ือสัตย์

๔๗ โครงการทศันศึกษาเพื่อ เพื่อน าเด็กไปสู่แหล่ง เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมี กอง
เรียนรู้ เรียนรู้ที่อยู่รอบๆ อบต. ส่ีเหล่ียมทกุคน จ านวนนักเรียน  พฒันาการที่ดีขึ้น การศึกษาฯ
    

๔๘ โครงการสรรหาครูเอกปฐมวยั เพื่อใหม้ีครู บคุลากร ครู/ผู้ดูแลเด็กมี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ  ครู/ผู้ดูแลเด้กจัด กอง
 ทางการศึกษาที่เพยีง   ครูและเด็ก กระบวนการ การศึกษาฯ

พอต่อนักเรียน  นักเรียน เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

๔๙ โครงการฝึกอบรมการ เพื่อส่งเสริมใหค้รู/ ครุ/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ครู ผู้ดูแลเด็ก กอง
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ เข้าใจหลักสูตรและกระบวน ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระบวนการเรียน การศึกษาฯ
 ความเข้าใจหลักสูตร การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็  รู้ที่เน้นผู้เรียน

และกระบวนการ ส าคัญ  เปน็ส าคัญ
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๕๐ โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน เพื่อปรับปรุงหอ้งเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีหอ้งเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พมันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ จ านวนนักเรียน มีหอ้งเรียนที่เอื้อ การศึกษาฯ

ใหเ้อื้อต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ ต่อการจัดประสบ
 ประสบการณ์  การรณ์การเรียน

๕๑ โครงการซ่อมแซมวสัดุ เพื่อส่งเสริมใหศู้นย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีวสัดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กเล็กมีโอกาส กอง
ครุภณัฑ์ทางการศึกษา พฒันาเด็กเล็กจัดหา ครุภณัฑ์ทางการศึกษาที่พร้อม จ านวนนักเรียน ใช้สือแหล่ง การศึกษาฯ

และซ่อมแซมวสัดุ ใช้งาน การเรียนรู้ที่
  ครุภณัฑ์ทางการศึกษา  หลากหลาย
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๕๒ โครงการก่อสร้าง เพื่อร้องรับจัดกิจกรรม ก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กอง
หลังคาสนามเด็กเล่น ของเด็กและผู้ปกครอง เล่นและลานเอนกประสงค์  อบต.ส่ีเหล่ียมมี การศึกษาฯ

นอกอาคารเรียนให้   อาคารสถานที่
มีมาตรฐานในเร่ือง ถูกสุขลักษณะ
ความปลอดภยั  สวยงามตามเกณ์ฑ์

๕๓ โครงการซ่อมแซมเคร่ืองเล่น ๑.เพื่อซ่อมแซมเคร่ือง ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นสนามทกุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เคร่ืองเล่นสนามที่ กอง
สนาม ศพด.ต าบลส่ีเหล่ียม เล่นใหอ้ยู่ในสภาพ ชนิดใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน เคร่ืองเล่น ช ารุด ได้รับการ การศึกษาฯ

พร้อมใช้งาน สวยงามมั่งคงปลอดภยัต่อ ในสนาม ซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
๒.เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ การเล่นของเด็กเล็ก สภาพพร้อมใช้งาน
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก

 ในการเล่นเคร่ืองเล่น   
๕๔ โครงการศึกษาดูงานการจัดงาน เพื่อศึกษาดูงานการ  ๑  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ได่ศึกษาดูงาน กอง

มหกรรมการศึกษาทอ้งถิ่น จัดงานมหกรรมการ  ผู้เข้าร่วม การจัดงานมหกกรม การศึกษาฯ

ศึกษา  โครงการ การศึกษาทอ้งถิ่น
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๕๕ โครงการพฒันาบคุลากรกอง เพื่อใหบ้คุลากรการศึกษา ๑ โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ บคุลากรได้รับความรู้ กอง
การศึกษาและคณะกรรมการ และคณะกรรมการสถาน  บคุลากรการ  การศึกษาฯ

สถานศึกษา ศึกษาเข้าการฝึกอบรม  การศึกษาและ  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ได้เข้ารับการ

   อบรม  
๕๖ โครงการพฒันาผู้ปฏบิติัหน้าที่ เพื่อใหป้ฏบิติัหน้าที่  ๑ โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ดูแล ผู้ปฏบิติัหน้าที่ กอง

ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต. ดูแลเด็กเล็กเข้ารับการ  เด็กเล็กที่ผ่าน ดูแลเด็กเล็กได้ การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม ฝึกอบรม  การพฒันา พฒันาอย่าง

 ต่อเนื่อง
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๕๗ โครงการจ้างเหมาบริการผู้ เพื่อจ้างเหมาบริการ ๒ คน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้จ้าง มีผู้ปฏบิติัหน้าที่ กอง
ปฏบิติัหน้าที่ดูแลรักษาความ ผู้ปฏบิติัหน้าที่ดูแล  เหมาบริการ ดูแลรักษาความ การศึกษาฯ
สะอาดอาคารสถานที่ รักษาความสะอาด  ท าความสะอาด สะอาดอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ส่ี อาคารสถานที่ศูนย์  สถานที่ศูนย์
เหล่ียม พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.ส่ีเหล่ียม  อบต.ส่ีเหล่ียม

๕๘ โครงการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อจัดอบรมใหค้วาม ๑ โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ สถานศึกษา กอง
ของผู้ปกครองสถานศึกษา รู้กับผู้ปกครองใน  ผู้ปกครองที่ สร้างความเข้มแข็งให้ การศึกษาฯ

สถานศึกษา  เข้ารับการ กับผู้ปกครอง
อบรม  

๕๙ โครงการกอ่สร้างห้องจดั เพื่อใหเ้ด็กมีหอ้งจัด เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 มีห้องจดักจิ มีห้องจดักจิ กอง

กจิกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน กิจกรรมการ กิจกรรมการ การศึกษาฯ

 การสอน  เรียนการสอน เรียนการสอน
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๖๐ โครงการก่อสร้างหอ้งประชุม เพือ่ให้มีห้องประชุม เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีห้องประชุม มีห้องจดัทีป่ระชุม กอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. ผู้ปกครองนักเรียน อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน ส าหรับ ศพด ผู้ปกครองนักเรียน การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม   อบต.ส่ีเหล่ียม  
    
   
    

๖๑ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพือ่ให้มีโรงอาหาร เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก มีโรงอาหารใน กอง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. ให้กบัศูนยพ์มันาเด็กเล็ก อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน เล็ก อบต.ส่ีเหล่ียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม อบต.ส่ีเหล่ียม  มีโรงอาหาร อบต.ส่ีเหล่ียม

ในการรับประทานอาหาร  
๖๒  โครงการกอ่สร้างห้องน้ า เพื่อมีหอ้งน้ าส าหรับ เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีห้องน้ า ได้มีห้องน้ าส าหรับ กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน ส าหรับเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

ส่ีเหล่ียม อบต.ส่ีเหล่ียม  นักเรียน อบต.ส่ีเหล่ียม
  
   

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02

83



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๓ โครงการก่อสร้างปา้ยของ มีป้ายส าหรับของ เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็ก ได้มีป้ายศูนย์ กอง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน มีป้ายของศูนย์  การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม อบต.ส่ีเหล่ียม    
    
   
    

๖๔ โครงการติดต้ังรางน้ า ศูนย์ เพือ่มีรางระบายน้ า  มีรางน้ าในการใช้กบัศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีรางน้ าใช้ใน มีรางน้ าใช้ใน กอง
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ส่ีเหล่ียม   อบต.ส่ีเหล่ียม ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก การศึกษาฯ
   อบต.ส่ีเหล่ียม อบต.ส่ีเหล่ียม

  
๖๖  โครงการถมดินศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ปรับพืน้ดินให้เสมอ เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยพ์ฒันาเด็ก ได้มีป้ายศูนย์ กอง

 อบต.ส่ีเหล่ียม กนัในศูนยพ์ฒันาเด็ก อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน มีป้ายของศูนย์  การศึกษาฯ

 เล็ก    

    

   

    

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๗ โครงการจัดหาเคร่ืองกรองน้ า เพือ่มีเคร่ืองกรองน้ า เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเคร่ืองกรองน้ า มีเคร่ืองกรองน้ า กอง
ด่ืม สะอาด ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส าหรับศูนยพ์ฒันา อบต. ส่ีเหล่ียมทุกคน ส าหรับศูนย์พัฒนา ส าหรับศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
อบต.ส่ีเหล่ียม เด็กเล็ก อบต.ส่ีเหล่ียม  เด็กเล็ก อบต. เด็กเล็ก อบต.

ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม

๖๘  โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซม  เพื่อปรับปรุงหรือซ่อม  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กกอ่นวัยเรียน กอง
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. แซม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ส่ีเหล่ียม เด็กปฐมวยัที่ ได้รับการ เรียนการ การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม ให้ได้มาตรฐานหรือ  ได้รับบริการ สอนในสถานศึกษา

กลับสู่สภาพเดิม ที่ได้มาตรฐาน
  และปลอดภยั

๖๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพือ่มให้เด็กกอ่นวัย  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพ์ฒันาเด็ก  เด็กกอ่นวัยเรียน กอง

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เรียนมีสุขภาพอนามัย  ส่ีเหล่ียม เล็กที่ได้ด าเนินการ มีสุขภาพอนามัยที่ดี การศึกษาฯ

อบต.ส่ีเหล่ียม ทีดี่และเป็นการป้อง   ปอ้งกันโรคภยั

 กนัโรคภัยแกเ่ด็ก  ภายในศูนย์พฒันา

  เด็กเล็ก อบต.

    

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๐  โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ใน  เพื่อพฒันาการเรียน  เด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์พฒันาเด็ก การเรียนการสอนใน กอง
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รู้ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน อบต. ส่ีเหล่ียมทกุคน อบต.ส่ีเหล่ียมที่ สภานศึกษาที่ได้ การศึกษาฯ
อบต.ส่ีเหล่ียม   ได้รับบริการ มาตรฐานและ

 ปลอดถัย

71 อุดหนุนโครงการอาหาร เพือ่ให้เด็กได้ เด็กนักเรียนในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ เด็กนักเรียน กอง

กลางวันให้แก่โรงเรียนใน รับประทานอาหาร สพฐ. 3  แห่ง ในต าบล ของเด็กที่ ไม่ขาดสารอาหาร การศึกษาฯ

สังกัดส านักงาน (สพฐ.) ครบ 5  หมู่ ส่ีเหล่ียม ได้รับสาร

อาหารครบ

72 อุดหนุนการจัดซ้ืออาหาร เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เด็กนักเรียนในสังกัด 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ เด็กนักเรียน กอง

เสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน ได้มีพฒันาการทีดี่ สพฐ. 3 แห่ง ในต าบล ของเด็กที่ มีสุขภาพร่างกาย การศึกษาฯ

ในสังกัดส านักงาน (สพฐ.) ยิ่งขึ้น ส่ีเหล่ียม ได้รับสาร แข็งแรง
อาหารครบ

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02
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แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธท์ี่คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 อดุหนุน/สนับสนุนส่ือการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนในเขตพืน้ที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เด็กมีส่ือการเรียน กอง
เรียนการสอนให้กบัสถาน ใหเ้ด็กในต าบล สพฐ. ส่ีเหล่ียม จ านวน ของเด็กที่ ทีม่ีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ
ศึกษาในพืน้ทีต่ าบลส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 3 แห่ง มีส่ือเรียน

ครบจ านวน
74 อุดหนุนโรงเรียนในการ เพื่อปรับปรุงอาคาร โรงเรียนในเขตพืน้ที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เด็กนักเรียนมี กอง

ก่อสร้าง อาคาร/โรงอาหาร และโรงอาหารรวมทั้ง ต าบลส่ีเหล่ียมจ านวน ของอาคาร สถานทีศึ่กษาที่ การศึกษาฯ

/ศาลาต่างๆ ศาลาต่างๆ 3 แห่ง ที่ก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
75 อุดหนุนโรงเรียนในการ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก อุดหนุนโรงเรียนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เด็กนักเรียนมี กอง

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย/ รู้จักใช้เวลาวา่งให้ พื้นที่จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี ของโรงเรียน เคร่ืองดนตรีใน การศึกษาฯ

สากล เกิดประโยชน์ ไทย / สากล ที่มดีนตรี การฝึกซ้อม
เรียนรุ้

แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 อุดหนุนโรงเรียนในการ เพื่อใหเ้ด็กได้ร่วม อุดหนุนโรงเรียนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ เด็กนักเรียนได้ร่วม กอง
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมด้วยกัน พื้นที่ในการจัดงานวนั ของเด็กที่ กิจกรรมด้วยกัน การศึกษาฯ

เด็กแหง่ชาติ ได้รับความ
3 แหง่ สนุกสนาน

๗๗ อุดหนุนโครงการแข่งขัน เพื่อใหเ้กดิความสามคัคี ประชาชน และ เยาวชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนเกิดความ กอง

ฟตุบอลประเพณีจังหวดั กนัระหว่างประชาชน ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ ประชาชน รัก ความสามัคคีกัน การศึกษาฯ

บรีุรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทาน ที่ร่วมแข่งขันกฬีา ประโคนชัย ทีพ่งึพอใจ มากยิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธบิดีศรีสุนทรมหาชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า

อยู่หวั

 

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ให้ความรู้การ เพือ่ลดจ านวนผู้ติดเชื้อ จัดอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ผู้ติดเชื้อเอดส์ กอง
ป้องกนัโรคเอส์ เอดส์ในต าบลส่ีเหล่ีม และประชาชน 8 หมู่บา้น ประชาชน ลดน้อยลง สาธารณสุขฯ

ทีติ่ดเชื้อ
ลดลง

2 โครงการเชิดชูเกยีรติเนื่องในวัน เพือ่สร้างขวัญและ อสม.ต าบลส่ีเหล่ียม จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ อสม.มีความภาค กอง
อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล ก าลังใจให้ อสม.ผู้ 8 หมู่บ้าน ประชาชน ภูมิใจมากขึ้น สาธารณสุขฯ
ส่ีเหล่ียม ปฏิบัติงาน ทีพ่งึพอใจ

3 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การ เพือ่ให้ประชาชนและ ประชาชนและเยาวชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กอง
ออกก าลังกาย เยาวชนในหมู่บ้านได้ หมู่บ้าน จ านวน 8  หมู่บ้าน ประชาชน สุขภาพร่างกาย สาธารณสุขฯ

ออกก าลังกาย ทีม่ีสุขภาพ ทีแ่ขง็แรงยิ่งขึ้น
แขง็แรง

4 จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมให้ จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กอง
ประจ าหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ประชาชนออก จ านวน 8 ชุด ประชาชน สุขภาพร่างกาย สาธารณสุขฯ

ก าลังกาย ทีม่ีสุขภาพ ทีแ่ขง็แรงยิ่งขึ้น
แขง็แรง

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการควบคุมและป้องกนั เพือ่ป้องกนัและควบคุม จัดซ้ือวคัซีนเพื่อฉีดใหก้ับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สุนัขได้รับการ กอง
โรคพษิสุนัขบ้า/การจดัซ้ือวัคซีน โรคพษิสุนัขบ้าไม่ให้ สุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ต าบล ประชาชน ฉดีวัคซีนครบถว้น สาธารณสุขฯ
เพือ่ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ระบาดในเขตพืน้ที่ ส่ีเหล่ียม ทีไ่ด้รับเชื้อ

สุนัขบ้าลดลง
6 โครงการรณรงค์ควบคุมและ เพือ่ป้องกนัและควบคุม จดัซ้ือวัคซีนทรายก าจดัลูกน้ า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ป้องกนัการแพร่ กอง

ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก การแพร่กระจายของ ยงุลาย ให้กบัประชาชน ประชาชน กระจายของโรค สาธารณสุขฯ
โรคไขเ้ลือดออก จ านวน 8 หมู่บ้าน ทีเ่ป็นไขเ้ลือด ไขเ้ลือดออก

ออกลดลง
7 โครงการควบคุมและป้องกนัโรค เพือ่ป้องกนัและควบคุม จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ป้องกนัการแพร่ กอง

ติดต่อภายในหมู่บ้าน การแพร่กระจายของ โรคติดต่อใหป้ระชาชนจ านวน ประชาชนที่ กระจายของโรค สาธารณสุขฯ
โรคติดต่อในหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้รับเชื้อโรค ติดต่อในหมู่บ้าน

ติดต่อลดลง
8 โครงการจดัซ้ือสารเคมีก าจดัลูกน้ า เพือ่ป้องกนัและควบคุม จัดซ้ือสารเคมีในการก าจัดลูกน้ า 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ ป้องกนัการแพร่ กอง

ยงุลาย เพือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก การแพร่กระจายของ ยุงลายใหก้ับประชาชน จ านวน ประชาชน กระจายของ สาธารณสุขฯ
โรคไขเ้ลือดออก 8  หมู่บ้าน ทีเ่ป็นไขเ้ลือด ยงุลาย

ออกลดลง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจดัซ้ือน้ ายาเคมีก าจดั เพือ่ป้องกนัและควบคุม จัดซ้ือน้ ายาเคมีในการก าจัด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ป้องกนัการแพร่ กอง
ลูกน้ ายงุลาย เพือ่ป้องกนัโรค การแพร่กระจายของ ลูกน้ ายุงลายใหก้ับประชาชน  ประชาชน กระจายของ สาธารณสุขฯ
ไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออก จ านวน 8 หมู่บ้าน ทีเ่ป็นไขเ้ลือด

ออกลดลง ยงุลาย
10 โครงการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงผสม เพือ่ป้องกนัและควบคุม จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ใช้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ป้องกนัการแพร่ กอง

น้ ายาเคมีก าจดัยงุเพือ่ป้องกนั การแพร่กระจายของ ฉีดพน่ยุงลายใหก้บัประชาชน  ประชาชน กระจายของ สาธารณสุขฯ
โรคไขเ้ลือดออก ไขเ้ลือดออก จ านวน 8 หมู่บ้าน ทีเ่ป็นไขเ้ลือด ยงุลาย

ออกลดลง
11 โครงการส่งเสริมการบริโภค เพือ่จดัต้ังกองทุน  - มีกองทุนเกลือเสริมไอโอดีน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมีเกลือ กอง

เกลือเสริม ไอโอดีน กระจายเกลือเสริม  - ประชาชนมีเกลือเสริม ประชาชน เสริมไอโอดีน สาธารณสุขฯ
ต าบลส่ีเหล่ียม ไอโอดีน ไอโอดีนบริโภคอย่างเพียงพอ ทีไ่ม่เป็นโรค บริโภค

ต าบลส่ีเหล่ียม คอพอก อยา่งเพยีงพอ
12 โครงการส่งเสริมและพฒันางาน เพือ่ให้ผู้ประกอบการ  - ผู้ประกอบการร้านค้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ กอง

คุ้มครองผู้บริโภค ต าบลส่ีเหล่ียม ร้านค้าในชุมชน แกนน าสุขภาพ หมู่ ละ 2 คน ประชาชน ปลอดภัยจากการ สาธารณสุขฯ
มีความรู้และ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ ทีม่ีสุขภาพ บริโภค ตาม
ปฎิบติตามกฏหมาย และปฏิบัติตามกฏหมาย ดีขึ้น กฎหมายคุ้มครอง
คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภค

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการควบคุมและป้องกนั เพือ่ควบคุมและ พืน้ทีอ่ าเภอประโคนชัยทีเ่ป็น 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละการ สามารถปอ้งกันและ กอง
การแพร่ระบาดของไขห้วัดนก ป้องกนัก าจดัโรคหวัด เขตพืน้ทีสี่แดงเส่ียงต่อการเกดิ แพร่ระบาด ควบคุมโรคไข้หวัดนก สาธารณสุขฯ
อ าเภอประโคนชัย นก ทีอ่าจจะระบาด โรคระบาด ของไขห้วัด ไม่ใหร้ะบาดในพื้นที่

ในพืน้ทีอ่ าเภอ นกลดลง ระบาดในเขต
ประโคนชัย อ. ประโคนชัย

14 โครงการพฒันาทักษะด้านการ เพือ่ส่งเสริมทักษะการ เพือ่ให้บุคลากร/ ทีมงานมี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ บริหารงานสร้างเสริม สุขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์ ประชาชน พลานามัยทีส่มบูรณ์ สาธารณสุขฯ
ให้แกบุ่คลากรทีมงานด้านสุขภาพ สุขภาพใน อบต. แขง็แรงห่างไกลจากโรค ทีม่ีสุขภาพ แขง็แรง
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ส่ีเหล่ียม ดีขึ้น

15 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพือ่สมทบกองทุนหลัก สมทบกองทุนหลักประกนั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
ประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น ประกนัสุขภาพ สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) ประชาชน พลานามัยที่สมบรูณ์ สาธารณสุขฯ
(สปสช.) ต าบลส่ีเหล่ียม ระดับท้องถิ่น (สปสช.) ต าบลส่ีเหล่ียม ทีม่ีสุขภาพ เพิม่มากขึ้น

ต าบลส่ีเหล่ียม ดีขึ้น
16 โครงการเสริมสร้างพฒันาการ เพือ่ให้เด็กมีพฒันาการ อบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เด็กมีพฒันาการ กอง

เด็ก ทีส่มบูรณ์สมวัย พฒันาการของเด็ก จ านวน 1 เด็กทีม่ีพฒันา ทีส่มบูรณ์แขง็แรง สาธารณสุขฯ
คร้ัง การทีดี่ขึ้น สมวัย

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออก เพือ่ให้เด็กมีพฒันาการ จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
ก าลังกาย(ทีศู่นยร์วม รพ.สต.) ทีส่มบูรณ์สมวัย รพ.สต.  จ านวน 1 ชุด ประชาชน ร่างกายสมบูรณ์ สาธารณสุขฯ

ทีม่ีสุขภาพ แขง็แรง
ดีขึ้น

18 โครงการจดัต้ังทีมพน่เคมีควบคุม เพือ่จดัต้ังทีมในการ จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์/ค่าตอบแทน/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ สามารถปอ้งกันและ กอง
โรค พร้อมจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ควบคุมและป้องกนั และการจดัซ้ือน้ ายาเคมีต่างๆ ประชาชนที่ ควบคุมโรคระบาด สาธารณสุขฯ
ในการจดัท าโครงการ โรคต่างๆ มีความพงึ ต่างๆได้

พอใจ
19 โครงการรณรงค์การออกก าลัง- เพือ่รณรงค์การออก ประชาชน เยาวชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

กาย สู่เมืองไทยแขง็แรง ก าลังกาย ส่ีเหล่ียม จ านวน 8 หมู่บ้าน ประชาชน ดีขึ้น สาธารณสุขฯ
รวมพลคน เหลือง-ฟา้ ทีม่ีสุขภาพ
ต าบลส่ีเหล่ียม ดีขึ้น

20 จดัซ้ือรถ EMSส าหรับ เพือ่ปฏิบัติการด้าน รถยนต์ส าหรับใช้บริการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
การบริการการแพทย์ การแพทยฉ์กุเฉนิและ ประชาชน จ านวน 1 คัน ประชาชน ร่างกายสมบูรณ์ สาธารณสุขฯ
ฉกุเฉนิ ให้บริการประชาชน ทีม่ีสุขภาพ แขง็แรง

ในต าบลส่ีเหล่ียม ดีขึ้น

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 อดุหนุนโครงการสนับสนุน 200,000

การด าเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

22 โครงการการแพทยฉ์กุเฉนิ 500,000

23 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 60,000
จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จเจา้น้องยาเธอเจา้ฟา้
จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อคราชกมุารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขตีัย
ราชนารี

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า เพื่อใหป้ระชาชน ลานกีฬา ประจ าหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง
หมู่บา้น ได้มีสถานที่เล่น ประชาชน มีสุขภาพ การศึกษาฯ

กีฬาประจ าหมู่บา้น ที่มีสุขภาพ พลานามัย
ดีขึ้น ที่สมบรูณ์แข็งแรง

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ า เพื่อส่งเสริมให้ 8 หมู่บา้น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง
หมู่บา้น ประชาชน ประชาชน มีสุขภาพ การศึกษาฯ

มีสุขภาพแข็งแรง ที่มีสุขภาพดีขึ้น สมบรูณ์แข็งแรง
3 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ 8 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง

กีฬาเยาวชนประจ าต าบล ประชาชน ประชาชน มีสุขภาพ การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียมเพื่อต่อต้านยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง ที่มีสุขภาพดีขึ้น สมบรูณ์แข็งแรง
ส่ีเหล่ียมเกมส์

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ ๑๗ ต าบล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชน กอง
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท ประชาชน ประชาชน มีสุขภาพ การศึกษาฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า มีสุขภาพแข็งแรง ที่มีสุขภาพดีขึ้น สมบรูณ์แข็งแรง
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ ส่งเสริมสนับสนุนนักกฬีา เพือ่เป็นการส่งเสริม นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง
เขา้ร่วมการแขง่ขนั สนับสนุน ประโคนชัยเกมส์ ประชาชน มีสุขภาพ การศึกษาฯ
กฬีาประโคนชัยเกมส์ นักกฬีาเขา้ร่วม ทีม่ีสุขภาพ สมบรูณ์แข็งแรง

การแขง่ขนักฬีา ดีขึ้น
ประโคนชัยเกมส์

๖ โครงการแข่งขันกีฬาต้าน เพื่อรณรงค์ปอ้งกันและ ประชาชน และ เยาวชนในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชน/ กอง
ยาเสพติด จังหวดับรีุรัมย์ ปอ้งกันและ จังหวดับรีุรัมย์ ประชาชน เยาวชน การศึกษาฯ

ต่อต้านปญัหา ที่มีสุขภาพ รู้ถึงพษิภยั
ยาเสพติด ดีขึ้น ของยาเสพติด

๗ โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อใหม้ีสนาม สนามกีฬาประจ าต าบลส่ีเหล่ียม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชน/ กอง
กีฬาประจ าต าบลส่ีเหล่ียม ที่ดีในการ ประชาชน เยาวชน การศึกษาฯ

แข่งขันกีฬา ที่มีสุขภาพ รู้ถึงพษิภยั
ดีขึ้น ของยาเสพติด

๘  โครงการจัดส่งนักกีฬาต าบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพ  ๓ คร้ัง/ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ  พนักงาน อบต. กอง
ส่ีเหล่ียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ด้านกีฬาและด้านสุขภาพ เด็ก/เยาวชน และประชาชน การศึกษาฯ
ในโครงการต่าง  มีสุขภาพ ต าบลส่ีเหล่ียม

 ร่างกายแข็งแรง มีการออกก าลังกาย

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เพื่อใหป้ระชาชน จัดแข่งขันกีฬา  8 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง
เยาวชนและประชาชนสัมพนัธ์ เกิดความรัก ประชาชน ในหมู่บา้น การศึกษาฯ
เนื่องในวนัปยิมหาราช ภายในต าบล ที่มีสุขภาพ เกิดความสมัคร

ส่ีเหล่ียม ดีขึ้น สมานสามัคคี
ในโรงเรียน

๑๐ จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเปน็การถวาย ส่วนราชการและประชาชน 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ กอง
12 สิงหามหาราชินี ความจงรักภกัดี หมู่บา้น ประชาชน ถวายความ การศึกษาฯ

ที่มีความรัก จงรัก ภกัดี
ในสถาบนัฯ

๑๑ รณรงค์สร้างจิตส านึกในด้าน เพื่อปลูกฝังให้ ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชน กอง
จริยธรรมและคุณธรรม ประชาชน เด็ก/เยาวชน มีจริยธรรมและ การศึกษาฯ

มีจริยธรรม ที่มีคุณธรรม คุณธรรมมาก
และคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น

๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อใหเ้ด็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เด็กได้สืบทอด กอง
กิจกรรมวนัส าคัญ ของไทยเรา ได้ตระหนัก เด็กได้ ประเพณีที่ดีงาม การศึกษาฯ
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และสืบทอดอนุรักษ์ เข้าร่วม

ประเพณีของไทยไว้ กิจกรรมมากขึ้น

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๑๓ โครงการสืบสาน เพื่อสืบทอดและ ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประเพณี กอง
ประเพณีลอยกระทง อนุรักษป์ระเพณี ประชาชน ของไทย การศึกษาฯ

ของไทยไว้ ที่อนุรักษ์ ยังคงอยู่
 ประเพณีทอ้งถิ่น

๑๔ โครงการจัดงานเพื่อร่วมขบวน เพื่อสืบทอดและ ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประเพณี กอง
 เทศกาลข้าวมะลิหอม อนุรักษป์ระเพณี ประชาชน ของไทย การศึกษาฯ
 ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ของไทยไว้ ที่อนุรักษ์ ยังคงอยู่

ประเพณีทอ้งถิ่น
๑๕ โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสืบทอดและ ประชาชนใน 8 หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประเพณี กอง

แหเ่ทยีนเข้าพรรษา อนุรักษป์ระเพณี ประชาชน ของไทย การศึกษาฯ
ของไทยไว้ ที่อนุรักษ์ ยังคงอยู่

ประเพณีทอ้งถิ่น
๑๖ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียนและเยาวชนภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียน/ กอง

เด็กนักเรียนและเยาวชนด้าน มีจริยธรรมและ ต าบลส่ีเหล่ียม เด็ก/เยาวชน เยาวชน การศึกษาฯ
ด้านจริยธรรมและต่อต้าน หา่งไกล ที่หา่งไกล ได้มีคุณธรรม
ยาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด จริยธรรม

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ
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๑๗ โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียนและเยาวชนภายใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ นักเรียน/ กอง
ความรู้เพื่อแก้ไขปญัหา หา่งไกล ต าบลส่ีเหล่ียม เด็ก/เยาวชน เยาวชน การศึกษาฯ
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติด ที่หา่งไกล ที่หา่งไกล
เขตพื้นที่ อบต. ส่ีเหล่ียม ยาเสพติด ยาเสพติด

๑๘ อดุหนุนอปุกรณ์กฬีาให้กบั สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ มีอัฒจรรย์ไว้ กอง
สถานศึกษา ในเขต อบต. ใหเ้ด็กและเยาวชนใน จ านวน 3 แหง่ เด็กทีม่ีอปุกรณ์ ส าหรับเชียร์กีฬา การศึกษาฯ
จ านวน 3 แห่ง หมู่บา้นได้เล่น กฬีาเล่น  ภายในต าบล

๑๙ โครงการฝึกอบรมเด็กนักเรียน เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียนและเยาวชนภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ นักเรียน/ กอง
เยาวชน พนักงานส่วนต าบล มีจริยธรรมและ ต าบลส่ีเหล่ียม เด็ก/เยาวชน เยาวชน การศึกษาฯ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ หา่งไกล ได้มีคุณธรรม ได้มีคุณธรรม
ด้านจริยธรรม ยาเสพติด จริยธรรม จริยธรรม

๒๐ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน ๑ คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ พนักงาน อบต. กอง
ต าบลส่ีเหล่ียม กีฬาและด้านสุขภาพ ผู้เข้าร่วม ส่ีเหล่ียมและประชาชน การศึกษาฯ

 โครงการ ต าบลส่ีเหล่ียมมี
การออกก าลังการ
กายท าใหม้ีสุขภาพ

  แข็งแรง
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

แบบ ผ. 02

99



 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการก่อสร้างสถานทีส่ าหรับ เพื่อก่อสร้างสถานที่ ๘ หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่ที่ ประชาชนได้มีสถานที่ กอง
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาใน ส าหรับออกก าลังกายและ  ที่ได้ก่อสร้าง ออกก าลังกายและ การศึกษาฯ
แต่ละหมู่บ้าน เล่นกีฬาในแต่ละหมู่บา้น สถานที่ออกก าลัง เล่นกีฬาได้หลากหลาย
  กาย  

๒๒ อดุหนุนแขง่ขนักฬีากลุ่ม เพื่อใหน้กัเรียนภายใน นักเรียนภายในตบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ นักเรียนในต าบล กอง
โรงเรียนภายในต าบล ต าบลส่ีเหล่ียมม ี ส่ีเหล่ียมทัง้ 3 โรงเรียน ความพงึ ส่ีเหล่ียม การศึกษาฯ
ส่ีเหล่ียม ความสามคัคี พอใจ เกดิความสมัคร

ของเด็ก สมานสามัคคี
๒๓ อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา เพื่อใหเ้กดิความสามคัคี ประชาชน และ เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนเกิดความ กอง

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนัระหว่างประชาชน ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ ประชาชน รัก ความสามัคคีกัน การศึกษาฯ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ ที่ร่วมแข่งขันกฬีา ประโคนชัย ทีพ่งึพอใจ มากยิ่งขึ้น

พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

 "ประโคนชัยเกมส์"

งบประมาณ
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๒๔ อุดหนุนอ าเภอประโคนชัย เพื่อใหเ้กดิความสามคัคี ประชาชน และ เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนเกิดความ กอง
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กนัระหว่างประชาชน ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอ ประชาชน รัก ความสามัคคีกัน การศึกษาฯ
ชิงถ้วยพระราชทาน ที่ร่วมแข่งขันกฬีา ประโคนชัย ทีพ่งึพอใจ มากยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๕ อดุหนุนกจิกรรมกฬีาและ เพือ่ให้เกดิความ เด็กนักเรียนในเขตพืน้ที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประชาชนเกดิความ กอง

นันทนาการให้กบัโรงเรียน สามัคคีกนัระหว่าง อ าเภอประโคนชัย ประชาชน รัก ความสามัคคีกนั การศึกษาฯ

ในเขตพืน้ที ่อบต. ส่ีเหล่ียม ประชาชนทีร่่วม ทีพ่งึพอใจ มากยิ่งขึ้น
แขง่ขนักฬีา

๒๖ อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรม เพือ่ส่งเสริมประเพณี อดุหนุนปีละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชาชนได้สืบสาน กอง

จงัหวัดบุรีรัมยใ์นการจดังาน ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประชาชน ประเพณีงาน การศึกษาฯ

ขึ้นเขาพนมรุ้ง ทีพ่งึพอใจ ขึ้นเขาพนมรุ้ง
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ อดุหนุนการจดังานประเพณี เพือ่สืบทอดและ ประชาชนใน 8 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ประเพณีของไทย กอง
บุญบัง้ไฟบ้านทุง่สว่าง อนุรักษ์ประเพณีของ ประชาชน ยงัคงอยู่ การศึกษาฯ

ไทยไว้ ทีพ่งึพอใจ

๒๘ อดุหนุนอ าเภอประโคนชัย เพือ่สืบทอดและ อดุหนุนปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประเพณีของไทย กอง

โครงการจดังาน"เทศกาลข้าวมะลิหอม อนุรักษ์ประเพณีของ ประชาชน ยงัคงอยู่ การศึกษาฯ

ปลาจอ่มกุ้ง ชมทุง่นก ไทยไว้ ทีพ่งึพอใจ
ประโคนชัย "

๒๙ อดุหนุนอ าเภอประโคนชัย เพือ่สืบทอดและ อดุหนุนอ าเภอ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ ผู้สูงอายภุายใน กอง

ในการจดัท าโครงการ อนุรักษ์ประเพณีของ ประโคนชัย ปีละ1 คร้ัง ประชาชน ต าบลได้รับการ การศึกษาฯ

ส่งเสริมงานรัฐพธิปีระเพณีและ ไทยไว้ ทีพ่งึพอใจ ดูแลเอาใจใส่มาก
งานส าคัญทางราชการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ อดุหนุนจงัหวัดบุรีรัรัมย ์ เพือ่อนุรักษ์ประเพณี อดุหนุนจงัหวัดบุรีรัมย ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประเพณีของจงัหวัด กอง
โครงการอนุรักษ์ประเพณี จงัหวัดบุรีรัมย์ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชน ได้คงอยู่ การศึกษาฯ
วัฒนธรรม" วันสถาปนา ทีพ่งึพอใจ
เมืองแปะ"

๓๑ อดุหนุนจงัหวัดตามโครงการ สร้างภมูิคุ้มกันของ เด็กและเยาวชนในศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ เด็กและเยาวชน กอง

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครสร้าง สังคม ในมิติวฒันธรรม เฝ้าระวังในสถานศึกษา ประชาชน ในเขตพืน้ที่ การศึกษาฯ

ภูมิคุ้มกนัทางสังคมในมิติ โดยมีการขับเคล่ือน พืน้ทีจ่งัหวัดบุรีรัมย์ ทีพ่งึพอใจ จงัหวัดบุรีรัมย์
วัฒนธรรม จงัหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ศาสนาศิลปะ มีภูมิคุ้มกนัด้าน

และวฒันธรรมในพื้นที่ วัฒนธรรม
๓๒ สนับสนุนการจดัส่งนักกฬีา เพือ่เป็นการส่งเสริม นักกฬีาทีเ่ขา้ร่วมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ร่วมการแขง่ขนักฬีา สนับสนุนนักกฬีา แขง่ขนักฬีา ประชาชน พลานามัยที่สมบูรณ์ การศึกษาฯ

ประโคนชัยเกมส์ เขา้ร่วมการแขง่กฬีา ประโคนชัยเกมส์ ทีพ่งึพอใจ แขง็แรง
ประโคนชัยเกมส์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
แบบ ผ. 02
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 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ( KPI ) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ อดุหนุนโครงการส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมการ อดุหนุนปีละ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ ประเพณีของ กอง
ทอ่งเที่ยว"มหศัจรรย์ทอ่งเที่ยว ท่องเทีย่วปราสาท ๑ คร้ัง ประชาชนที่ ไทยยงัคงอยู่ การศึกษาฯ
 จงัหวัดบุรีรัมย ์กจิกรรมงาน พงึพอใจ
ประเพณีท่องเทีย่วปราสาท
เมืองต่ า ตามรอยอารยธรรม

        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบรุีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ดา้นเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ

        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ                
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕8 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 
 
 
 
 
 

105



  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/               
ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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