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ค าน า 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายปรีชา กลั่นประโคน   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ ( ตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563) เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 หมวด ๑๔ 
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน ใน
เรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕4๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในธันวาคมของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีเหลี่ยม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 

        งานนโยบายและแผน 

                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
             หน้า 

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน       1  
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน       1 
3. วิสัยทัศน์การพัฒนา       5 
4. ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม     7  
5. งบแสดงสถานะทางการเงิน      9 
6. ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ      10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
องค์กรบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

**************************************************** 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ที่เคารพ 

 
ตามท่ีกระผม นายปรีชา กลั่นประโคน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้แถลงนโยบาย 

การบริหารราชการขององค์กรบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เมื่อวันที่ 
28 กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 
ประกอบด้วย นโยบายการบริหารงานทัว่ไป, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านสังคม, นโยบายด้าน
การเมือง,นโยบายด้านการศึกษา, นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นโยบายด้านสาธารณสุข, 
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น 
รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒563 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่
ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่
น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นคนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ.2552  ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้ทราบถึง
เจตนารมณ์และนโยบายที่จะพัฒนาท้องถิน่เพ่ือประโยชน์สุขของทองถิ่นและประชาชนชาวต าบลสี่เหลี่ยมทุก
คน และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรา ๕๘ /๕ นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖3 ซ่ึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างฟ้ืนฐาน 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาถนนในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างพอเพียง ครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
1.3 ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายระบบน้ าประปาให้เพียงพอครอบคลุมทั่วเขตต าบล 
๑.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งเขตต าบล 
๑.๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑.๖ พัฒนาแหล่งน้ า ให้มีส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี 
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๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ สนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) โดยการพัฒนาทักษะ แนวคิดในการ

ปรับปรุงคุณภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นและแรงงานที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น 
แต่ต้องไม่ท าลายสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งช่วยจัดหาตลาดในการจ าหน่ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการมีงานท า และเพ่ิม 
รายได้ 

๒.๓ พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๔ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๒.๕ ส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพต่างๆ 
2.6 ส่งเสริมการใช้แรงงานในท้องถิ่น 
3. นโยบายด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๓.1 ด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ  
3.1.1 ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดถี้วนหน้า พร้อมทั้งสร้าง

หลักประกันและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 

๓.1.2 ส่งเสริมโครงการอาหารปลอดภัย ( FOOD SAFETY) 
๓.๑.๓ ส่งเสริมการจัดระบบความรู้และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

อ่ืนๆและสมุนไพรเพ่ือน าไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
๓.๑.๔ ส่งเสริมระบบป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย พร้อมกับ

การสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เร่งรัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การกีฬาและ
สนับสนุนให้เกิดองค์กรเครือข่ายควบคุมป้องกันโรค 

๓.๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๓.๒ ด้านกีฬา 
3.๒.๑ ส่งเสริมกจิกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของ 

การพัฒนาสู่กีฬากึ่งอาชีพและกีฬาอาชีพ โดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา 
๓.3 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
๓.3.1 ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนเพื่อให้ 

ค าปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัวทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
3.3.๒ ส่งเสริมให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในชุมชนและสถาน 

ประกอบการ 
๓.๓.๓ ส่งเสริมสิทธิสถานภาพและบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมอย่าง 

เต็มที่ในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมืองรวมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสตรี 
3.3.๔ ยกย่องและให้หลักประกันผู้สูงอายุ โดยการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมส าหรับ 
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ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัยรวมทั้งน าประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม 
๓.3.๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้กิจกรรมกีฬา และ 

ดนตรีเป็นสื่อกลาง 
๓.๔ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
๓.๔.๑ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพล 

ภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑ ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรักเรียน รักพ่อแม่ รักสิ่งดี ๆ อนาคตดี 

แน่นอน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 
๔.๒ เร่งรัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แท้จริง 
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
๔.๔ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.5 สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

แบบบูรณการ โดยยืดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
๕.๒ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารการจัดการ การอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟสูิ่งแวดล้อมรวมทั้งการน าสิ่งของหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการวางแผน และก าจัดมลภาวะ

ทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิด

จากสิ่งปฏิกูล 
5.5 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มากข้ึน ปรับภูมิทัศน์ของต าบลให้ 

สวยงาม 
๕.๖ ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษ และการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน 
6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
๖.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
6.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๖.๓ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการท างาน 
6.4 พัฒนาระบบการบริหารงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรมเพื่อความพอใจ

สูงสุด ของผู้เข้ารับการบริการ 
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6.5 พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง

เป็นระบบและเป็นธรรม 
๖.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมทั้งจัดให้ 

เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
๖.๗ พัฒนาระบบกรจัดเก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูลให้มีคุณภาพ 
๗. นโยบายด้านความปลอดภัย 
๗.1 ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งนั้นมาตรการทั้งการป้องกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันสาธารณภัย และอุบัติภัย และปราบปราม 
รมทุกประเภท พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันสาธารณภัยและอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที 

๗.๒ สนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัยในชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง 

๗.๓ จัดหาให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพต่อ การระงับอุบัติเหตุต่าง ๆ และระบบป้องกัน 
สาธารณภัย 

๗.๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันระงับเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
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วิสัยทัศนก์ารพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

" มุ่งม่ันพัฒนา น าพาเศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใจมั่นคุณธรรม 

ส่งเสริมการเล่นกีฬา บ้านเมืองน่าอยู่ " 
 

พันธกิจ 

"ต าบลเหลี่ยมเป็นเมืองอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค ชั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง" 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางระบายน้ า 
2. การขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3. การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
4.  การพัฒนาการใช้ที่ดิน 
๕. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
6. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ 
๒. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๓. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑. ส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
๒. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของหมู่บ้าน 
๔. การส่งเสริมการศึกษา 
๕. การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและอนามัย 
๖. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
๗. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผล 
ต่อสุขภาพ 
๓. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ ในการพัฒนา 
๔. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
๕. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีด าเนินการในการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ที่ 197 บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 2 ต าบล

สี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่บ้าน
ทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ 33.57 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลเมืองฝาง ต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมือง 
ทิศใต้ ติดกับต าบลโคกตูม ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลแสลงโทน ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลหนองโสน ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง 

ประชากร 
จ านวนประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 มี

จ านวนทั้งสิ้น 5,759 คน เป็นชาย 2,949 คน เป็นหญิง 2,810 คน จ านวนทั้งสิ้น 1,462 หลังคาเรือน 
อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่รวมทั้งหมด จะมีค่าประมาณ 169 คน/ ตารางกิโลเมตร 

จ านวนครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเกอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1,462 ครัวเรือน จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ต าบล/หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านไสยา 82 
หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 201 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา 160 
หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม 171 
หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม 168 
หมู่ที่ 6 บ้านสารภี 267 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง 196 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร 217 

รวม 1,462 
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การคมนาคม การจราจร 
การคมนาคมขนส่งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้น 

มากเพราะได้มีกาพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ท าให้การติดต่อระหว่าง
ชุมชนสะดวกขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย ประมาณ 24 
กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ 

หมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
การบันทกึบัญชีเพ่ือจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และ 
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558และแก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

บัญชีรายละเอียด รายรับ –รายจ่ายจริง 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 

(เอกสารแนบท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































