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๑ 
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๒ 

 
 

บทน า 
 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือเป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่ำงแผนทุกแผน  
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้วำงไว้แล้วและให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ซึ่งก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 
  ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำน  มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕65  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรที่ระบุแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕65  ท ำให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  มีกำรประสำนและบูรณำกำร
กำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ขั้นตอนที่  ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงกำร/กิจกรรม  ที่จะมีกำรด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่  ทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเองและหน่วยงำนอื่น 
  ขั้นตอนที่  ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  จัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์ 
  ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศแผนปฏิบัติกำร  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือประกำศใช้  กำรประกำศแผนปฏิบัติกำร  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำประกำศเรื่อง  แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕65  เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

๑.  แสดงถึงควำมชัดเจนในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
๒.  แสดงควำมสอดคล้องกับงบประมำณรำยจ ำประจ ำปี 
๓.  เพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ 
๔.  ง่ำยต่อกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในปีนั้น 



๔ 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑.ยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน แผนงำนเคหะชุมชน 
    ๑.๑. ด้ำน  ๑  ก่อสร้ำง  ปรับปรุง    
    บ ำรุงรักษำถนน สะพำน และท่อระบำยน้ ำ  
    ๑.๒. ด้ำน  ๒  จัดให้มีและพัฒนำ  แหล่งน้ ำ 
    ๑.๓. ด้ำน  ๓   ติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
    
     ๑.๔. ด้ำน  ๔   ก่อสร้ำง  ปรับปรุง                

บ ำรุงรักษำอำคำร 

 
 

13 
 
 
 
 
- 
 

 
 

         24.52 
 
 
 
 

 
 
 

 
            

 
 

6,500,000 
 
 
 

 
 
 

 
 

8.71 
 
 
 
 
 

 
 

กองช่ำง 
 
 

รวม 13          24.52 6,500,000 8.71  
 

/  บัญชีสรุป……… 
 
 
 
 



๕ 

 
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 
        - แผนงำนกำรเกษตร 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
 ด้ำนส่งเสริมอำชีพ 
 
  
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.33 

 
 
 

15,000 

 
 
 

0.29 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 

รวม 1 8.33 15,000 0.29  
 
 
 

/  บัญชีสรุป……… 



๖ 

 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

 ๓.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน   
 3.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย 
 

 
 
 
   

1 
 
 
 

 
 
 

 
0.09 

 
 
 
 

 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 

 
 
 

 
0.95 

 
 
 

 
 

 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

รวม 1 
 

0.09 
 

20,000 0.95  

 
/  บัญชีสรุป…… 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๔.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
- กำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
- กำรพัฒนำด้ำนกำร  สำธำรณสุข 
 
-กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
 
-กำรส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร 
 
กำรพัฒนำด้ำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 
-กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็ง
ของชุมชน 
 
 

 
 

9 
 

2 
 

1 
 

4 
 

1 
 

12 

 
 

14.51 
 

3.22 
 

1.61 
 

9.67 
 

1.61 
 

19.35 

 
 

29,863,061 
 

1,250,000 
 

30,000 
 

650,000 
 

50,000 
 

935,000 
 
 
 

 
 

47.40 
 

1.98 
 

0.04 
 

1.03 
 

0.07 
 

1.48 
 
 

 
 

กองกำรศึกษำ 
 
กองสำธำรณสุขฯ 

 
กองกำรศึกษำ 

 
 
 

กองสำธำรณสุข 
 

ทุกกอง 

รวม 29 41.81 32,778,061 52.03  
 

/  บัญชีสรุป…….. 
 
 



๘ 

 
 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๕.  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการกีฬา
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
        ๕.  แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมศำสนำ

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
 
 

9 

 
 
 

6.30 
 
 

 
 

 
       1,300,000 

 
 

 
8.60 

 
 

 
กองการศึกษาฯ 

 

รวม 9 6.30 1,300,000 8.60  
 

/บัญชีโครงกำร….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 
 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6    
 -กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
- กำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 1 

 
 
 

11.11 

 
 
 

20,000 
 
 
 

 
 
 

0.46 
 
 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1 11.11 20,000 0.46  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 
- พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร 
 
- อุดหนุน หน่วยงำนของรัฐ/ อปท อื่น 
 
- บัญชีครุภัณฑ์  ผ 08 
 
- ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
 
-  พัฒนำงำนด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนให้      
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
- งบกลำง 

 
 
 
 

8 
 

1 
 

2 
 

5 
 
 

8 
 

 
 
 
 

36.36 
 

4.54 
 

9.09 
 

22.27 
 
 

36.36 
 
 

 
 

 
 

620,000 
 

32,500 
 

820,000 
 

42,000 
 
 

19,482,190 
 

 
 
 
 

2.95 
 

0.15 
 

3.90 
 

0.20 
 
 

92.78 

 
 

ทุกกอง 

รวม 24 100    20,996,690 33.33  
รวมทั้งสิ้น 78 44.31 61,629,751 30.89  

 



๑๑ 

 
/บัญชีโครงกำร…. 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
๑.     ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๒   แผนงานเคหะชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/      กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

1. 
 

 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก           
หมู่ที่ 1              
บ้ำนอุ้มเปี้ยม 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 170.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 680.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรัง
ข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 
1 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัด
ตำก ตำมแบบเลขที่ อบต.คร.001/2565 

500,000 บ้ำนอุ้มเปี้ม
หมู่ที่ 1 

กองช่ำง 
 
 

            

2. 
 

 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้ำนใหม ่   
ยอดคีรี 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 178.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 890.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรัง
ข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนใหม่ยอดคีรี 
หม่ที่ 10 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ 
จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ อบต.คร.
0010/2565  

500,000 บ้ำนใหม่
ยอดคีร ี   

หมู่ที่ 10   

กองช่ำง             



๑๒ 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/      กิจกรรม 
 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

3. 
 

 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้ำนใหม่ดิน
แดง 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 178.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 890.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรัง
ข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนใหม่ดินแดง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ 
จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ อบต.คร.
0011/2565  

500000  
บำท 

บ้ำนใหม่ดิน
แดง           

หมู่ที่ 11   

กองช่ำง             

4. 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 175.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 875.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรัง
ข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 
1  ป้ ำย  สถำนที่ ก่ อสร้ ำง บ้ ำน ห้ วย ไผ่          
หมู่ที่ 12 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ 
จั งหวัดตำก  ตำมแบบ เลขที่  อบต .คร .
001/2565  

500000 
บำท 

บ้ำนห้วยไผ่
หมู่ที่ 12 

กองช่ำง             



๑๓ 

 
 

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/      กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

5. 
 

 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ม.13 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 177.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 885.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลง
ลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนร่ม
เกล้ำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ต ำบลคีรีรำษฎร์ 
อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ 
อบต.คร.0013/2565  

500,๐๐๐   
บำท 

บ้ำนร่ม
เกล้ำ

เจริญสุข 
หมู่ที่ 13 

กองช่ำง             

6. 
 

 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 156.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 780.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลง
ลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนแม่
ละเมำ หมู่ที่ 2 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอ
พบพระ จั งหวัดตำก  ตำมแบบเลขที่        
อบต.คร.002/2565  

5๐๐,๐๐๐  
บำท 

บ้ำนแม่
ละเมำ 
หมู่ที่ 2 

กองช่ำง             

 



๑๔ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/      
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
214.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 856.00 ตำรำง
เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0-0.50 
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ ำย 
สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนป่ำหวำย หมู่ที่ 3 
ต ำบ ลคี รี ร ำษ ฎ ร์  อ ำ เภ อพ บ พระ 
จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ อบต.คร.
003/2565 

500,000  
บำท 

บ้ำน      
ป่ำหวำย 
หมู่ที่ 3 

กองช่ำง             

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 
179.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 895.00 ตำรำง
เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0-0.50 
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนป่ำคำ หมู่ที่ 4 
ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ 
จังหวัดตำกตำมแบบเลขท่ี อบต.คร.
004/2565  

500,000 
บำท 

บ้ำนป่ำคำ
หมู่ที่ 4 

กองช่ำง             



๑๕ 

 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/      
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

9. 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.5 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดกว้ำง 5 .00 เมตร ยำว 
177.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 885.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย สถำนที่
ก่อสร้ำง บ้ำนร่มเกล้ำสหมิตร หมู่ที่  5 
ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัด
ต ำ ก ต ำ ม แ บ บ เล ข ที่  อ บ ต .ค ร .
005/2565  

500,๐๐๐  
บำท 

บ้ำนร่ม
เกล้ำสหมิตร 

หมู่ที่ 5 

กองช่ำง             

10. 
 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.6 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดกว้ำง 4 .00 เมตร ยำว 
213.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 852.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย สถำนที่
ก่อสร้ำง บ้ำนป่ำคำใหม่ หมู่ที่ 6 ต ำบล
คีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก
ตำมแบบเลขที่ อบต.คร.006/2565 , 

500,000 
บำท 

บ้ำนป่ำคำ
ใหม ่หมู่ที่ 6 

กองช่ำง             

 
 



๑๖ 

 
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/      กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

11. 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.7 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 299.00 
เมตร หนำ 0.15 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
898.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลงลูกรัง
ข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง บ้ำนป่ำคำเก่ำ   
หมู่ที่ 7 ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ 
จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่  อบต.คร.
007/2565 

428,๐๐๐  
บำท 

บ้ำนป่ำคำ
เก่ำ หมู่ที่ 

7 

กองช่ำง             

12. 
 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.8 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 178.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อย
กว่ำ 890.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลง
ลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ำย
โค ร งก ำร  1  ป้ ำ ย ส ถ ำน ที่ ก่ อ ส ร้ ำ ง          
บ้ำนชิบำโบ หมู่ที่  8  ต ำบลคีรีรำษฎร์ 
อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ 
อบต.คร.008/2565 

500,000 
บำท 

บ้ำน      
ชิบำโบ 
หมู่ที่ 8 

กองช่ำง             

 
 
 



๑๗ 

 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/      กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

13. 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ควำมยำว 
179.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  หนำ 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 895.00 ตำรำง
เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังข้ำงละ 0-0.50 เมตร 
พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย สถำนที่ก่อสร้ำง 
บ้ำนใหม่คีรีรำษฎร์ หมู่ที่ 9 ต ำบล  คีรีรำษฎร์ 
อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก ตำมแบบเลขที่ อบ
ต.คร.009/2565  

500,๐๐๐  
บำท 

บ้ำน           
ใหมค่ีรีรำษฎร์     

หมู่ที่ 9 

กองช่ำง             

รวม  13  โครงการ 6,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

2.    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๒.๑  แผนงานการเกษตร  ด้านการส่งเสริมการเกษตร  

ล าดับ  
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1. โครงกำรอนุรักษ์พันธุพืช 
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชุดำฯ 

โครงกำรอนุรักษ์พันธุพืช         
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชุดำฯ 

15000 ต ำบล           
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สำธำรณสุข 

            

รวม    1    โครงการ 15,000  บาท 
3.    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน/ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับ  
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

1. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส ำคัญ เช่น
เทศกำลสงกรำนต์ 
เทศกำลปีใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ เช่น 
เทศกำลสงกรำนต์เทศกำลปีใหม่ 

20,000 
บำท 

ต ำบล 
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

      
 

      

รวม  1   โครงการ 20,000 บาท 



๑๙ 

 
            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.๑   แผนงานการศึกษา / ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ล าดับ       
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

๑. 
 

 

โครงกำรจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรมโครงกำรให้แก่
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

20,000 
บำท 

ศูนย์เด็กเล็กในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน      
8 ศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๒. 
 

 

โครงกำรประกันสุขภำพ
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ประกันสุขภำพในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

25,000 
บำท 

ศูนย์เด็กเล็กในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน    
8 ศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

3 โครงกำรอบรมเชิงปฎิบัติ
กำรจ ำท ำแผนพัฒนุคณ
ภำพกำรศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

25,000 
บำท 

ศูนย์เด็กเล็กในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน    
8 ศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำในค่ำ
หนังสืออุปกรณืกำรเรียน
กำรสอน จัดสรรให้เด็กเล็ก
ในอัตรำคนละ 200 บำท 

728,850 
บำท 

ศูนย์เด็กเล็กในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน    
8 ศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5 อุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
โครงกำรค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยหัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยหัว ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

1,096,500 
บำท 

ศูนย์เด็กเล็กในควำม
รับผิดชอบจ ำนวน    
8 ศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            



๒๐ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

ล าดับ       
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

6. เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุน
โครงกำรอำหำร
กลำงวัน    

เงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนนุโครงกำร
อำหำรกลำงวัน   ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเอง  จัดสรร 
100% จ ำนวน 245 
วัน 

3,318,525
บำท 

1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคีรีรำษฎร์1 ม.9 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคีรีรำษฎร์ 2 ม.
12    3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคีรีรำษฎร์           
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำหวำย 
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำคำใหม่           
6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนใหมย่อดคี 
7. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่มเกล้ำ      
สหมิตร 
8.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอุ้มเปีย้ม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

7. ค่ำอำหำรเสริม 
(นม) จัดสรรให้
เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบำลและเด็ก 
ป.1 – ป.6 

โรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน     
( สพฐ. )  จ ำนวน  
๒๖๐  วัน         

7,243,237
บำท 

1.โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ  2 
2.โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ  3                   
3.โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ   4                   
4.โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 
5.โรงเรียนป่ำคำใหม่                  
6.โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ  3 
 
 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 

            



๒๑ 

 
8. ค่ำอำหำรเสริม

นม 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร
เสริม(นม)เด็กเล็ก
ให้แก่ศูนย์ในสังกัด 
อบต. 

1,235,949 
บำท 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชนพ้ืนที่สูง (บ้ำนแม่ละเมำ) 
 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

9. เงินอุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1 
– ป.6  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

16,170,000 
บำท 

จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบำลและ
เด็ก ป.1 – ป.6  โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชนพ้ืนที่สูง (บ้ำนแม่ละเมำ) 
 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

รวม   9   โครงกำร 29,863,061    บาท 

4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานสาธารณสุข 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

๑. 
 

 

โครงกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับกำร
ควบคุมและป้องกันโรค 

700,๐๐๐  
บำท 

 
 

หมู่ที่                  
๑-๑๓ 

 
 

กอง
สำธำรณสุข 

 
 

            

2. โครงกำรตำมนโยบำย
ของกระทรวงมหำดไทย  
 

โครงกำรตำมนโยบำยของ
กระทรวงมหำดไทยในกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย ขยะ
เปียก สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 

550,000 
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สำธำรณสุข 

            

รวม    2   โครงการ 1,250,000      บาท 



๒๒ 

 
 

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
4.๒   แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ                                                                                                                             

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

1. โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
คนชรำ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 

30,000 
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง           
สวัสดิกำร
สังคมฯ 

 

            

 รวม 1 โครงการ 30,000 บาท 

 
4.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลคีรีราษฎร์ 
(ศตส.อบต.คีรีราษฎร์ )     

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลคีรีราษฎร์ (ศตส.
อบต.คีรีราษฎร์ 

50,000 
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง           
สำธำรณสุข 

 

            



๒๓ 

 
 

   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1. โครงกำรกิจกรรมเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดให้มีสภำ
เด็กและเยำวชนต ำบล    
คีรีรำษฎร์ 

กิจกรรมเพ่ือกำรขับเคลื่อน
ก ำรจั ด ให้ มี ส ภ ำ เด็ ก แล ะ
เยำวชนต ำบลคีรีรำษฎร์ 

40,000 
บำท 

ต ำบล           
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

            

2 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ
ทำงวิชำกำร ให้แก่ คณะ
ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ 
อบต. พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง เด็กและ
เยำวชน  กลุ่มพัฒนำสตรี
ต ำบล และผู้น ำชุมชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
ในกำรสัมมนำทำงวิชำกำร
ของคณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ อบต . พนั กงำนส่ วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง เด็กและ
เยำวชน กลุ่มพัฒนำสตรีต ำบล 
และผู้น ำชุมชน 
 

100,000 
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
 

            

 
 
 
 



๒๔ 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

3. โครงกำรวันผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จั ด กิ จ ก ร ร ม ง ำ น วั น ผู้ 
สูงอำยุ 

5,๐๐๐  
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

            

4 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และศึกษำดูงำนตำม
แนวพระรำชด ำริ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

60,000
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
 

            

5 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
คนชรำ คนพิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส 

30,000 
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
 

            

 
 



๒๕ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

6. โครงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  กำร
จัดท ำแผนชุมชน  และกิจกรรม
สนับสนุนกำรจัดประชุม 
ประชำคมแผนชุมชนกำรพัฒนำ
ผู้น ำชุมชนสร้ำงเครือข่ำยองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณำ
กำรเพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น        

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริม  สนับสนุน  กำร
จัดท ำแผนชุมชน  และ
กิจกรรมสนับสนุนกำรจัด
ประชุมประชำคมแผนชุมชน 
และสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณำกำรเพ่ือ
น ำข้อมูลมำจัดท ำแผนพัฒนำ  

10,000 
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
 

            

7. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และศึกษำดูงำนตำม
แนวพระรำชด ำริ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

60,000
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 
 

            

 
 



๒๖ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่
กำรปฏิบัติ 

เพ่ือจ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุน กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำ และกิจกรรม
สนับสนุนกำรจัดกำรประชุม
ประชำคม ฯลฯ เพ่ือน ำข้อมูล
มำท ำพัฒนำ อบต.คีรีรำษฎร์ 
 

10,000 
บำท 

ต ำบล      
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก งำน
ปลัด 

 
 

            

9 โครงกำรฝึกอบรมและ
ทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำภัยพิบัติประจ ำ              
อบต.คีรีรำษฎร์ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมและทบทวน  
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำ อบต.คีรีรำษฎร์ 

50,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก งำน
ปลัด 

 
 

            

 
 
 
 
 



๒๗ 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.4   แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

10 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติทั้ง
ในระดับต ำบลและหมู่บ้ำน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรอำสำสมัคร
ป้องกันไฟป่ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติทั้งในระดับต ำบล
และหมู่บ้ำน 

20,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก งำน
ปลัด 

 
 

            

11 โครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน (อปพร.) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ล ัเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

50,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก งำน
ปลัด 

 
 

            

12 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน ให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานครู อบต. 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดู
งาน ให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานครู อบต. 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา 
อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

400,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

 รวม    12   โครงการ 935,000  บาท  



๒๘ 

 
 

       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
4.     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
4.1   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

 1. โครงกำรจัดกิจกรรม
กีฬำ อบต.  ต้ำนภัย             
ยำเสพติด 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ
หรือเข้ำร่วมกีฬำ เด็ก เยำวชน 
ประชำชน พนักงำน คณะผู้บริหำรใน
ระดับต ำบล อ ำเภอและจังหวัด 

500,000  
บำท 

ต ำบล            
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 

           
 

 2. โครงกำรแข่งขันกีฬำ
เชื่อมควำมสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ ำเภอ พบพระ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ
หรือเข้ำร่วมกีฬำ เด็ก เยำวชน 
ประชำชน พนักงำน คณะผู้บริหำรใน
ระดับต ำบล อ ำเภอและจังหวัด 

50,๐๐๐  
บำท 

ต ำบล      
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 

           

3. โครงกำรแข่งขันกีฬำ 
อปท.ตำกคัพ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ
หรือเข้ำร่วมกีฬำ เด็ก เยำวชน 
ประชำชน พนักงำน คณะผู้บริหำรใน
ระดับต ำบล อ ำเภอและจังหวัด 

50,000 
บำท 

ต ำบล               
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

4 โครงกำรอบรมทักษะ
กีฬำ ผู้ตัดสินกีฬำและ
นันทนำกำรในต ำบลคีรี
รำษฎร์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
โครงกำรต่ำงๆ กำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ให้แก่เด็กเยำวชนประชำชน พนักงำน
คณะผู้บริหำรด้ำนกำรตัดสินกีฬำ ฯลฯ 

50,000 
บำท 

ต ำบล    
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

รวม  4 โครงการ 650,000     บาท 



๒๙ 

 
                   
                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการกีฬาศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ /  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1 โครงกำรส่งเสริม
วัฒนธรรมจัดงำน
ประเพณีปีใหม่ม้ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น 
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
และภูมิปัญญำท้องถิ่น  

800,000 
บำท 

ต ำบล      
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 

         
 

 
 

 
 

2 โครงกำรสนับสนุน
ส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
จัดงำนประเพณีปีใหม่
ลำหู่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำร
จัดงำนประเพณีท้องถิ่น 
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

60,000 
บำท 

ต ำบล             
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 

           

3. โครงกำรสนับสนุน
ส่งเสริมวัฒนธรรมกำร
จัดงำนประเพณีปีใหม่ 
อ้ิวเมี่ยน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำร
จัดงำนประเพณีท้องถิ่น 
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

60,000 
บำท 

ต ำบล               
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 

           

 
 



๓๐ 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

4. 
 
 
 
 
 

โครงกำรสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรจัดงำน
ประเพณีปีใหม่เผ่ำลีซู 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนประเพณีท้องถิ่น เป็นกำร
สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตให้คงอยู่ต่อไป  เช่นค่ำ 
อำหำร อำหำรว่ำง ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำง ๆ ฯลฯ 

60,000 
บำท 

ต ำบล                
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5. 
 
 
 

โครงกำรสนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรจัดงำน
ประเพณีปีใหม่เผ่ำจีน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

6๐,๐๐๐  
บำท 

ต ำบล             
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

6. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำง
ศำสนำ/รัฐพิธี 

เพ่ือใช้ในกำรจัดงำนส่งเสริมกำร
ศำสนำ  เนื่องในวันส ำคัญทำง
ศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ  วนั
มำฆบูชำ  วันเข้ำพรรษำ เป็น
ต้น 

50,๐๐๐  
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

7. โครงกำรประเพณีปีใหม่
ต้มไข่แดง(เผ่ำอำข่ำ) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

60,000 
บำท 

ต ำบล                
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

 
 



๓๑ 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

8 โครงการอบรมสืบสาน
อนุรักษว์ฒันธรรมชนเผา่
ในต าบลคีรีราษฎร์   

เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรม 

50,000
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

9 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี เน่ืองในวนั
ส าคญัทางศาสนา  เช่น วนัวิ
สาขบูชา วนัมาฆบูชา  วนั
เขา้พรรษา  วนัออกพรรษา วนั
ขอบคุณพระเจา้  วนัตรุษฮจัยี 
วนัอีด และวนัส าคญัทาง
ศาสนา 

100,000
บำท 

ต ำบล          
คีรีรำษฎร์ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

รวม     9   โครงการ          1,300,000     บาท  

 
 
 



๓๒ 

 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
 ยุทธศาสตร์  ที่ 6  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6.๑  แผนงานการเกษตร  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ล าดับ  
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1. 
 
 
 
 

โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯสมเด็จพระนำง
เจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ
และพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณบดินทรเทพยวรำงกูร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำร
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถและ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร 

20,000 
บำท 

ต ำบล              
คีรีรำษฎร์ 

กอง             
สำธำรณ        

สุขฯ 
 

 

            

รวม  1  โครงกำร  20,000   บาท 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

7.     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ                                                                                                                             พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

๑. 
 
 
 
 

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทนุ
ประกันสังคมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคีรีรำษฎร์ ในอัตรำร้อยละ 5  
ตำม นส.ก อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
009.5/ว9 ลว.22 ก.ค.2557 

527,596 
บำท 

 
 
 

ต ำบล                
คีรีรำษฎร์ 

 
 

 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

 

            

2 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ำยสมทบกองทนุเงินทดแทนเป็น
รำยปี ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สทุี่ มห.
0808.2/ว4172 ลว ธค. 2561 

20,000 
บำท 

ต ำบล              
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก        
งำนปลัด 

            

3. เงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำย ุ

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุใน
ต ำบลคีรีรำษฎร์ 

10,988,400  
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง           
สวัสดิกำรฯ 

            

4. เงินสงเครำะห์เบี้ย ผู้
พิกำร/ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยงัชีพผู้พิกำรใน
ต ำบลคีรีรำษฎร์ 

5,515,200 
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

            

5. เงินสงเครำะห์เบี้ย ผูป้่วย
เอดส์ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงปว่ยเอดส์
ในต ำบลคีรีรำษฎร์ 

150,000 
บำท 

ต ำบล       
คีรีรำษฎร์ 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

            

6. เงิน (ส ำรองจำ่ย) เพื่อจ่ำยในกรณีฉุกเฉินภัยแล้งภัยหนำว
วำตภัยที่เกิดข้ึนในต ำบล 

500,000
บำท 

ต ำบล             
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก              
งำนปลัด 

            

 



๓๔ 

 
 
 
7.     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ                                                                                                                             พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

7 เงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช.) 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพของ อบต. 

500,000 
บำท 

ต ำบลคีรี
รำษฎร์ 

กอง
สำธำรณสุข 

            

8 เงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

867,324 ต ำบล         
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก           
งำนปลัด 

            

รวม   8   โครงการ        19,068,520      บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

๖.     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๑   แผน  เงินอุดหนุน  หน่วยงาน อปท. / ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพบพระตำมโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ              
ยำเสพติดในพ้ืนที่ ต ำบล     
คีรีรำษฎร์  อ ำเภอพบพระ
จังหวัดตำก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนที่ท ำ
กำรปกครองอ ำเภอพบพระ
ศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติดอ ำเภอ
พบพระตำม หนังสือ 
อ ำเภอพบพระที่ตก.
0818.3/1716 ลว 20 
ก.ค.2564 

200,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรี

รำษฎร์ 

กอง
สำธำรณ

สุข 

            

2. อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพบพระ ตำมโครงกำร
จัดงำนวันเกษตรพบพระ 

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพบพระ ตำมหนังสือ
กรมส่งเสริมฯด่วนที่สุด ที่ 
มท0810.1/ว576 ลว.
30 เม.ย.2563 

100,000 
บำท 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอ   
พบพระ 

กอง             
สำธำรณ        

สุขฯ 

            

3. อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพบพระ ตำมหนังสือ
อ ำเภอพบพระที่ ตก
0818.2/ว 3749 ลว.30 
มิ.ย. 2564 

260,000 
บำท 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอ  
พบพระ 

กอง             
สำธำรณ        

สุขฯ 

            



๓๖ 

 
5. อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ใน
พ้ืนที่ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 
บำท 

ต ำบล       
คีรี

รำษฎร์ 

กอง
สำธำรณ

สุข 

            

7. โครงกำรอุดหนุนที่ท ำกำร 
อบต.พบพระ  ตำมโครงกำร
ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ 
อปท. อ.พบพระ จ.ตำก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนที่ท ำ
กำร อบต.พบพระ ตำม
โครงกำรส่งเสริมศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ 
อปท. อ.พบพระ จ.ตำก
หนงัสือ อบต.พบพระที่ ตก
75701/ว 532ลว 13 
พ.ค.2563 

๒๕,๐๐๐  
บำท 

อบต.       
พบพระ 

ส ำนัก 
ปลัด 

            

8. โครงกำรอุดหนุนกำรจัด
กิจกรรมงำนรัฐพิธี และงำน
วันส ำคัญของชำติ อ.พบพระ  
จ.ตำก 

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพบพระตำมหนังสือ
อ ำเภอพบพระที่ ตก
0818.1/ว 576 ลว 30 
เม.ย.  2563 
 

15,000 
บำท 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอ  
พบพระ 

ส ำนัก
ปลัด 

            

                            รวม    8  โครงการ 620,000  บาท 

 
 
 
 



๓๗ 

 
      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
๖.    ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
3.๑  แผนงานบริหารทั่วไป  งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

ล าดับ  
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำอบต. และ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลือกตั้ง กำร
เลือกตั้งซ่อม ฯลฯ         
ของอบต.คีรีรำษฏร์ 

800,000 
บำท 

ต ำบล 
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
พัฒนำกำรบริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกับกำรพัฒนำกำร
บริหำรงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ได้แก่ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออก
บริกำรประชำชน
เคลื่อนที่ จัดท ำตู้รับร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนประจ ำ
หมู่บ้ำน โครงกำรเชิญ
ชวนประชำชนรับฟัง
กำรประชุมสภำ 

20,000 
บำท 

ต ำบล 
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

รวม  2  โครงการ 820,000   บาท 



๓๘ 

 
            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

๖.     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๒   แผนงานบริหารทั่วไป /  งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมโครงกำรเพ่ือ
ปกป้องสถำบันส ำคัญ
ของชำติ 

เพ่ือจ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
งำนโครงกำรเพ่ือปกป้อง
สถำบันของชำติ เช่น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

5,000 บำท ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนัก งำน
ปลัด 

 
 

            

2 โครงกำรวันท้องถิ่นไทย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

5,000 
บำท 

ต ำบล 
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3. 
 

โครงกำรจัดกิจกรรมงำน
วัน อปพร. 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 

2,000 ต ำบล               
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
วันส ำคัญของชำติ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำนวันส ำคัญของชำติ
ฯลฯ 

20,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

5. ค่ำพวงมำลัยและช่อ
ดอกไม้หรือพวงมำลำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อ
ดอกไม้ หรือพวงมำลำ
ส ำหรับพิธีวันส ำคัญต่ำง ๆ 

10,000 
บำท 

ต ำบล        
คีรีรำษฎร์ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

รวม       5     โครงการ                 42,000      บาท 

รวมทั้งสิ้น   23   โครงการ 20,550,520    บาท 



๓๙ 

 
 

      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
๖.     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๒   แผนงานบริหารทั่วไป /  งานด้านบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
        บัญชีครุภัณฑ์   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ
/

กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

1. กำร
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

เครื่องพิมพ์ 7,500 อบต. คีรีรำษฎร์ กองคลัง             

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ     5,800 อบต. คีรีรำษฎร์ กองคลัง             

พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 5,000 อบต. คีรีรำษฎร์ กองสวัสดิกำรสังคม             

ตู้ล ำโพงขยำยเสียงเคลื่อนที่ล้อลำก
พร้อมไมล์ 

15,000 อบต. คีรีรำษฎร์ กองสวัสดิกำรสังคม             

 รวม  4 รายการ 32,500   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 
 

 
การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.๒๕65 

*********************** 
การติดตามและประเมินผล 

การก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  และ  ๒๙   โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย 

๑. นำยเก๋อ  แซ่มี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวินัย  อยู่เหล่ำพำณิชย์ สมำชิกสภำ อบต.ม.13   กรรมกำร 

   3.     นำยหยี่  แซ่ม้ำ  สมำชิกสภำ อบต.ม.๗   กรรมกำร 
   4.     นำยไพศำล เหล่ำเสรีภำพ สมำชิกสภำ อบต.ม.๑๑   กรรมกำร 
   5.   นำยเก้ำใหม่ แซ่ย่ำง  ประชำคมหมู่ที่ 9   กรรมกำร 
   6.   นำยจงหย่ำ แซ่ย่ำง  ประชำคมหมู่บ้ำน หมู่ที่  ๔  กรรมกำร 
   7.   นำยเดชำ   แสงท้ำว  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 

8.        นำยชชัวำลย์ แสงจ้ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
   9.   จ่ำเอกสนิท ดำวงษ์  ปลัด อบต.คีรรีำษฎร์               กรรมกำร 
   10. นำยวรำวุฒิ       ยศบุรี       ผอ .กองช่ำง    กรรมกำร     
   11.      นำงสำวพัชยำ ไทยวิจิตร  หัวหน้ำส ำนักปลัด        กรรมกำร     
   12. นำงภัคชุดำ ป  ปรีชำวัชรภัทร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร/เลขำนุกำร     
   13. นำงสำวขนิษฐำ  ว่ำงเจริญกิจ  ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  กรรมกำร/ผช.เลขำนุกำร 

 

 

 

 



๔๑ 

 
 

โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร  และกรรมกำรอีกหนึ่งคนท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  ( ๑ )  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  ( ๒ )  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  ( ๓ )  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

( ๔ )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีกำรติดตำมและประเมินผล  ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ  ก ำหนด 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ห้วงเวลำติดตำมและประเมินผล ตำมที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด 
 
 

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


