




รายช่ือท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอ าเภอ ในพื้นที่เข้าร่วมตรวจติดตามการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีพื้นที่การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (2562 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*********************************** 
 

1. ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
2. ท้องถิ่นอ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
3. ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ท้องถิ่นอ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. ท้องถิ่นอ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
7. ท้องถิ่นอ ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ท้องถิ่นอ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ 
9. ท้องถิ่นอ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองคำย 
11. ท้องถิ่นอ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 
12. ท้องถิ่นจังหวัดศรีษะเกษ 
13. ท้องถิ่นอ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ 
14. ท้องถิน่อ ำเภอวังหิน จังหวัดศรีษะเกษ 
15. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
16. ท้องถิ่นอ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
17. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
18. ท้องถิ่นอ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
19. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
20. ท้องถิ่นอ ำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 มิถุนำยน 2565 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

************************************************** 
วันอังคำรที่ 21 มิถุนำยน 2565 
เวลา 12.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือตรวจติดตามองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น. เดินทางเข้าที่พักจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วันพุธที่ 22 มิถุนำยน 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
เวลา 18.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 28 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม 2565 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดภูเก็ต 

************************************************** 
วันอังคำรที่ 28 มิถุนำยน 2565 
เวลา 06.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดศรีษะเกษ เพ่ือตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้ืนที ่
การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) และองค์องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการด าเนินโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ 
Thailand Rabies Awards 2021 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น. เดินทางเข้าที่พักจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วันพุธที่ 29 มิถุนำยน 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางคณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดภูเก็ต 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น. เดินทางเข้าที่พักจังหวัดภูเก็ต 
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎำคม 2565 
เวลา 03.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 สิงหำคม 2565 
ณ จังหวัดสระแก้ว 

************************************************** 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหำคม 2565 
เวลา 12.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดสระแก้ว เพ่ือตรวจติดตามองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว 

เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 น. เดินทางเข้าที่พักจังหวัดสระแก้ว 
 
วันศุกร์ที่ 26 สิงหำคม 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
เวลา 18.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 สิงหำคม 2565 
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

************************************************** 
วันพุธที่ 3 สิงหำคม 2565 
เวลา 06.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดศรีษะเกษ เพ่ือตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้ืนที ่
การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) และองค์องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการด าเนินโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ 
Thailand Rabies Awards 2021 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดศรีษะเกษ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหำคม 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวังหิน จังหวัด

ศรีษะเกษ 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ อ าเภอบึง

บูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ 
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
วันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565 
เวลา 05.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 8 - 9 กันยำน 2565 
ณ จังหวัดหนองคำย 

************************************************** 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยำยน 2565 
เวลา 06.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดหนองคาย เพ่ือตรวจติดตามเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดหนองคาย 
 
วันศุกร์ที่ 9 กันยำยน 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
เวลา 24.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนำยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กำรระบำด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 16 – 19 สิงหำคม 2565 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

************************************************** 
วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 
เวลา 06.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไปยังจังหวัดสุรินทร์  เ พ่ือตรวจติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พ้ืนที่ 
การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)  

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดสุรินทร์ 
 
วันพุธที่ 17 สิงหำคม 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิ 

จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดสุรินทร์ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ 

จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร อ าเภอประ

โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. คณะโครงการตรวจติดตามฯ เดินทางเข้าที่พักจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ที่ 19 สิงหำคม 2565 
เวลา 09.00 น.  คณะโครงการตรวจติดตามฯ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา อ าเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
เวลา 19.00 น. เดินทางถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 

**************************** 
 
หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 



รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการตรวจนิเทศโครงการตรวจติดตาม 
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ ที ่ อปท. ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 เพชรบูรณ์ ชนแดน 1 อบต.พุทธบาท F21 – 22 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1 

2 นครศรีธรรมราช พระพรหม 2 อบต.ช้างซ้าย 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2 

3 ภูเก็ต กะทู้ 3 ทม.กะทู้ 

4 ศรีสะเกษ 
วังหิน 9 อบต.ธาตุ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 3 

บึงบูรพ์ 10 อบต.เป๊าะ 

5 สุรินทร์ 

ศีขรภูมิ 4 อบต.ระแงง 16 – 19  สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 4 

ส าโรงทาบ 5 อบต.สะโน 

สังขะ 6 อบต.กระเทียม 

6 บุรีรัมย์ 
ประโคนชัย 7 อบต.บ้านไทร 

นางรอง 8 อบต.ทรัพย์พระยา 

7 สระแก้ว ตาพระยา 11 อบต.ทัพราช 25 – 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 5 

8 หนองคาย เมือง 12 ทต.โพธิ์ชัย 8 – 9 กันยายน 2565 ครั้งที่ 6 

 

 


