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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม  โดยนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษานายกฯ  กล่าวน าสวดมนต์  และ 
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ในวันนี้  เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี  2561  ในวันนี้  ท่าน

นายกฯ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้ท่านรองฯ ยุทธนา  บุญสูง  เป็นผู้ช้ีแจงในการ
ประชุมสภาฯ แทน  และในช่วงนี้มีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องช่วยกันด าเนินการ  
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน  ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุน้ าป่าไหลหลากฉับพลัน  ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  แต่ทุกฝ่ายก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาฯ  รวมถึงก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ท าให้เหตุที่เกิดผ่าน
พ้นไปด้วยดี   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา  หากมีข้อความ

ใดตกหล่น หรือผิดพลาด  ขอให้แจ้งที่ผู้ช่วยเลขาฯ  หากท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม  
ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  3  ประจ าปี  

2561 เมื่อวันอังคารที่  25  กันยายน  2561  จ านวน  17  เสียง สมาชิกฯ ลากิจ  
1  ท่าน ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (กรณีกันเงินเบิกตัดปี) 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ข้อ  31  การ
โอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี 

รองฯ ยุทธนา กรณีโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  ขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดอุบล การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  เป็นการโอนเงินงบประมาณจากรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี  ที่ได้กันเงินไว้ในปีงบประมาณ  2561  โดยมีรายการบางรายการที่มี
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การเปลี่ยนแปลงจึงต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบประมาณคงเดิม  โครงการ
จัดซื้อซุ้มกาแฟส าเร็จรูป  วงเงิน  35,750  บาท  โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  จ านวน  2  รายการ  ประกอบด้วย  โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์กาแฟ  วงเงิน  
9,000  บาท  เป็นเคาน์เตอร์กาแฟ  ขนาด  1.6*1.6*1.1  เมตร  พร้อมซิงค์น้ า  
ซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถ่ิน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่  2  หน้า  43  และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  และโครงการจัดซื้อเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์กาแฟ  วงเงิน  1,200  
บาท  เป็นเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์  จ านวน  3  ตัว  ๆ  ละ  400  บาท  ซึ่งเป็นราคา
ตามท้องตลาดในท้องถ่ิน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่  2  หน้า  43  และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยเคาน์เตอร์กาแฟ และเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์กาแฟ  จะน าไปไว้ที่ร้านค้าสวัสดิการ  
อบต.ดอนแก้ว  ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการใหม่  
เพราะเห็นว่าพนักงาน  เจ้าหน้าที่  รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ และคณะ
ศึกษาดูงานชอบดื่มกาแฟ  หาก  อบต. มีร้านกาแฟให้บริการก็จะเป็นการดี   

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภา หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  (กันเงินเบิกตัดปี)  จ านวน  18  เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  
รองฯ ยุทธนา เนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในการประชุม

สภาฯ ในวันนี้  ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถ่ิน  
ประจ าปี  2561  ในไตรมาสที่  2  ดังนี้  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
บริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผล
งานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้
หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้วในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและ
ประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
จัดท าแผน แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนิ นงานที่ เกิดข้ึนได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตามหมายถึง 
กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่ง
การประเมินผลเปน็สิง่จ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมนิผลแผนงาน จะเป็น
การบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินต่อไป 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ใช้การติดตามและประเมินผล
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้ 

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถ
พิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหาร
ก าหนดไว้หรือไม่ 

๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน
สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างด ี

๒  เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้ 

๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผูบ้รหิารในการจัดท าแผนพฒันาปีตอ่ไป 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว ไดด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ ดังนี ้

   (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ดังนี ้

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 
ตุลาคม ๒๕60  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ดังนี้   

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ขอ งอ ง ค์ก รป กครองส่ วน ท้ อ ง ถ่ิน  ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

2. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ ๒๕61 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   

ระเบียบในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ติดตามดังนี้ 

(๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

(๒)  การบันทึกข้อมลูในแบบรายงานดงันี ้
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้วแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (http://e-
plan.dla.go.th/)  
วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คือ ทุกๆระยะหกเดือนดังนี้ 

o รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61)  
o รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน  เมษายน– กันยายน  ๒๕61) 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ
นั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

http://e-plan.dla.go.th/
http://e-plan.dla.go.th/
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้วแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (http://e-plan.dla.go.th/) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 

   1  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว รองประธานสภาฯ ประธานกรรมการ 
   2  นางบัวลอย  หลักด ี  ส.อบต. หมู่ที่ 5  กรรมการ 
   3  นายปรสงค์  เหลี่ยมแสง ส.อบต. หมู่ที่ 6  กรรมการ 
   4  นายวิเชียร  สมศักดิ์  ผู้แทนประชาคมต าบล กรรมการ 
   5  นางผุสดี  บุญยงค ์  ผู้แทนประชาคมต าบล กรรมการ 
   6  นางราตรี เตียวสุวรรณ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนบ้านพระนอน  กรรมการ 
   7  นางทองมุข  โปธา ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนนวมินทร์ฯ กรรมการ 
   8  นายบุญมี  ธนัญชัย  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
   9  นางประนอม  เกตุวรภัทรา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
   10 นางสาวสุปวีณ์  ศรีโสดา ผู้อ านวยการกองคลงั กรรมการ 
   11 นางศิรัญญา สุนทร  หัวหน้าส านักปลัดฯ กรรมการและเลขานุการ 
   12 นางสาวชญกาญต์ ณะวิชัย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“ดอนแก้ว ต าบลแหง่สุขภาวะ” 
หมายถึง ต าบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อัน
ได้แก่ 

  1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
 2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่ เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่ เครียด 
คล่องแคล่ว มีความเมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 

  3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน 
ในที่ท างาน ในสังคม ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีใน
ชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น 

  4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิด
จากมีจิตใจสูงเข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน

http://e-plan.dla.go.th/


9 

 

ตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ
หรือจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

  1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ
บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2. จัดให้มีการก่อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้ งระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  รวมทั้งตลาดชุมชน
และสินค้าพื้นเมือง 

  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   5. ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้ง
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์ 

   6. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ
ประชาชนในท้องถ่ิน  ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิต 

   7. จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   8. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
   9. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถ่ิน 

 10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 
 11. สนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมในการ
เผยแพร่หลักธรรมของศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้สืบ
ทอดต่อไป 

   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
    1 . ป ร ะชาชน มี จิ ต ส า นึ ก  แ ล ะต ร ะห นั ก ห วงแ ห น บ ารุ ง รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
    2.การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
    3. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
    4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 5. ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้  มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 6. พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถ่ิน 
มีความรู้ คุณธรรม  และจริยธรรมในการท างานและในการด าเนินชีวิต 
 7. ภายในท้องถ่ินปลอดจากปัญหายาเสพติด 

    8. ประชาชนในท้องถ่ินมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
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    9. เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 
 10. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน 
 11. ประชาชนมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา 
และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ประกอบด้วย 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 จัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2 จัดให้มีการก่อสร้างและการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
  1.3 จัดให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
  1.4 จัดให้มีการสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก 
  1.5 จัดการจัดท าผังเมืองชุมชน โดยระบบสารสนเทศ (GIS) 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   2.2 ส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
   2.3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   2.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   2.5 แก้ปัญหาคนว่างงาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
   3.2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
   3.3 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3.4 ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   4.2 การควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรค 
   4.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
   4.4 การรักษาผู้เจ็บป่วย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน 
   5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
   5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
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   แนวทางการพัฒนา 
   6.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
   6.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   6.3 การรักษาความสงบและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
   6.5 ส่งเสริมอาสาสมัคร จิตอาสาและเครือข่าย 
   6.6 บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   7.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.3 บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แนวทางการพัฒนา 
   8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
   8.2 ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. และการบริหาร

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   8.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   8.4 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุก

ภาคส่วน 
   8.5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
   8.6 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ งานให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึนซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
รอบ เดื อนตุลาคม พ .ศ.๒๕๖1 (ระห ว่างเดือน  เมษายน– กั นยายน พ .ศ . 
๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี ้



12 

 

ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมนิผลการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรอืประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อ
สะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  
อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะ
จะเป็นการสรา้งความเข้าใจรว่มกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันในการด าเนินการ
ช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจากกการก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้
ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) 
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการทีเ่กิดข้ึนว่าเปน็ไปตามแนวทางทีไ่ด้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   
ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอย
เพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม 

๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตผูที่
ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุ
การณหรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสดุแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ไดจะเปนประ
โยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดี
ข้ึน 

๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเป
นเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการ และลูกจางของส
วนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
 

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพฒันา 
๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๑ ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
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๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบง่ช้ี 

 
 
 
 
 
การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานคะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564)  
  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าโครงการพัฒนา (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพโครงการพัฒนา (๕  คะแนน)    

(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
คะแนน  ๓๐  คะแนน   =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป =  ดี 
ต่ ากว่า  ๒๐  =  พอใช้ 

ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ตัวบ่งช้ีที่ 1 - 6 ดังนี ้
ตัวบ่งชี้ที่  ๑    :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน) ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน   ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน สว่นราชการ
และรัฐวิสาหกจิทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่แจ้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน รับทราบ

 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพฒันา และประเด็นที่เกีย่วข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกบั
สภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนา  
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมลูใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันา 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนยทุธศาสตร ์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕9 

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน   ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ . ข้ อ มูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 1 20 20 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

ท่ัว ไปและข้อ มูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) (3) 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 (2) (2) 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญ ากรรม ยาเสพติด  การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

6 (2) (2) 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

10 (2) (2) 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุ สัต ว์  การบ ริการ การท่ อ งเที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

11 (2) (2) 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

14 (2) (2) 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

15 (2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

16 (2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตั ดสิน ใจ ร่วม
ต รว จส อ บ  ร่ ว ม รั บ ป ระ โย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

17 (3) (3) 

๒. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

 
33 

15 
(2) 

15 
(2) 
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๒. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 
 

ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 66 (1) (1) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

70 (2) (2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

67 (2) (2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

71 (2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
การการด าเนินงาน 

 66-72 (2) (2) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

73-77 (2) (2) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

16-28 (1) (1) 

(9) ผลที่ได้รับจากกาด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

28-32 (1) (1) 

๓.  ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุ ท ธศาสต ร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  และเชื่ อมโยงหลั กประชา รัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 
55 

๖๕ 
(10) 

๖๕ 
(10) 
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แห่งชาติ และ Thailand 4.0 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวดั 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand 
4.0 

58  (10)  (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวดั  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช . และนโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

56 (10) (10) 

3.4 วิสัยทศัน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

61 (5) (5) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

62 (5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ที่ มีค วาม
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมาย
สิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

62 (5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

65 (5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

63 (5) (5) 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใน เขตจั งหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 (5) (5) 
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3.10 ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเปน็โครงการ
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

101-265 (5) (5) 

รวมคะแนน  ๑๐๐ 100 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน(๑๐ ข้ันตอน) ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน   ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุง่หมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพโครงการพัฒนา 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน   ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
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  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
 ประเด็นการพจิารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔ :  คุณภาพโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   5. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

100  คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 
 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOTAnalysis/Demand ( Demand Analysis) 
/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,  ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

66-72 10 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
สี่ ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามที่ ตั้ ง เป้ าหมายเอาไว้ห รือไม่  จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวน
ที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ มีจ านวนเท่ าไห ร่ 
สาม ารถอธิ บ าย ได้ ต ามห ลั กป ระสิ ท ธิภ าพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น เชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

101-265 10 10 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
สี่ ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคตา่งๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่น้ัน ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ห รือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

101-265 10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซ่ึ ง เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก ป ระ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โด ย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand /Trendห รื อ ห ลั ก ก า รบู รณ า ก า ร 
(Intrgration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษ ฐกิจพอเพี ยงท้องถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

66-72 10 10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่ มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 
101-265 

60 
(5) 

60 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ชั ด เจ น  (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัต ถุ ป ระส งค์  มี ค วาม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

101-265 (5) (5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร             

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

101-265 (5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
น้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่นคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

78-80 (5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ

โค รงการมีความสอดคล้อ งกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทาง เศ รษ ฐ กิจและสั งคมอย่ างเป็ น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ประสิทธิภาพ 

78-80 (5) (5) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โค รงการมีลั กษ ณ ะห รือสอดคล้ อ งกับ การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่อนประเทศด้วย
ภาค อุตสาห กรรม  ไปสู่ การขั บ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ

78-80 (5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงัหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่ วนห น่ึ งออกจาก กันได้  นอกจาก น้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

78-80 (5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

111-134 (5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) 
ค ว า ม ป ระ ห ยั ด  (Economy)  (2 ) ค ว า ม มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficiency)  (3 )  ค ว า ม มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

101-265 (5) (5) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
ห รือ ไม่ ต่ า กว่ า ร้อยละห้ า ของการน า ไป ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

101-265 (5) (5) 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละผลที่

มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น  ( Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

101-265 (5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสารหน้า คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
คาดวา่จะได้รับ (efficiency) ได้  เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ เ กิ ด จ า ก สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ                    
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ ได้ รับ เป็ นสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้ อ ง เท่ า กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รือม ากกว่ า
วัตถุประสงค์  ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึ งถึ ง  (1 ) มีค วามเป็ น ไป ได้ และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ                       
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็ น เห ตุ เ ป็ น ผ ล  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม              
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

101-265 (5) (5) 

รวมคะแนน  ๑๐๐ 100 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐  ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   5. 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี 2561) 295 -  

 
5 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

273 92.54 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

273 92.54 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1(ระหว่างตุลาคม พ.ศ.๒๕60-
กันยายน พ.ศ.๒๕๖1) 

242 82.03 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
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เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบ    ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการท่ีด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕60- กันยายน พ.ศ.๒๕๖1)   

242 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดท าโครงการพฒันา ๕ ๕ 
๔ คุณภาพโครงการพฒันา ๕ 5 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 30 
 
ข้อคิดเห็น 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) บางตัวช้ีวัด           
มีความยากเกินไปหรือมีการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินไปจากความเป็นจริง อาจท าให้ไม่สามารถติดตามผล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายควรจะต้องมีความสมดุลซึง่กันและกัน สามารถบรรลุผลได้จริงและ
ไม่ยากเกินไป เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑(แบบอ่ืนๆ: ตาม
คู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของทอ้งถ่ิน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดเครื่องมือ 
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อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบง่ช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1(ระหว่างเดือน เมษายน- กันยายน ๒๕๖1) คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑-๓/๑(แบบอื่นๆ: 
ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพฒันาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ: ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนพัฒนา   

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
กับศักยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
17. มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
18. มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน   

 
 
 
 
 

แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม ่
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ประเด็นการพัฒนา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวม 100 100 
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ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 

------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61) 
  (๒)  รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61) 
 
ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

การวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561– 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปีงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 22,067,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 12,829,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

22 1,002,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

31 1,067,200.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 295 58,531,400.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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การจัดท างบประมาณ 
 

 ผู้บริหาร อบต.ดอนแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 273 โครงการ งบประมาณ 38,690,434 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 8,373,173.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 17 340,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 2 380,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30 1,114,300.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 10,309,689.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 58 16,487,225.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 19 962,335.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

31 723,712.00 

รวม 273 38,690,434.00 
 
 
 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 3 ตุลาคม ๒๕61 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ       
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 25 100.00 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 17 80.95 
3. การพัฒนาแหลง่น้ า 3 2 66.67 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 30 90.91 

แบบท่ี 3/1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) 
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5. การพัฒนาด้านการศึกษา ฯ 99 91 91.92 
6. การพัฒนาด้านสังคม 61 58 95.08 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 22 19 86.36 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ด ี

31 31 100.00 

รวม 295 273 92.54 
 

ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล

ดอนแก้ว 

ข้อความ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 
 

 
156 
243 

 
39 
61 

2. อายุ 
       ไม่เกิน 18 ปี 
       18 – 25 ปี 
       26 – 59 ปี  
       60 ปี ข้ึนไป 
 

 
 

32 
247 
120 

 
 

8 
62 
30 

3. ระดับการศึกษา 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศึกษา 
       ปวช./ปวส. 
       ปริญญาตร ี
       ปริญญาโท 
       อื่นๆ.................................... 
 

 
128 
84 
60 

119 
8 

 
32 
21 
15 
30 
2 

4. อาชีพ 
       เกษตรกร 
       รับจ้างทั่วไป 
       ข้าราชการ 
       รัฐวิสาหกิจ 
       ค้าขาย 
       อื่นๆ (ธุรกิจส่วนตัว) 
 

 
32 

140 
56 
24 
93 
54 

 
8 

35 
14 
6 

23 
14 
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ยุทธศาสตร์
ล าดับท่ี 

ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร ์ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44% 53% 3% 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 38% 55% 7% 
3 การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 35% 53% 12% 
4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 44% 53% 3% 
5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 45% 52% 3% 
6 การพัฒนาด้านสังคม 43% 55% 2% 
7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 44% 50% 6% 
8 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

จัดการที่ดี 
50% 42% 8% 

ภาพรวม 43 % 52 % 5 % 

 

 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 46% 54%  
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 47% 52% 1% 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 42% 58%  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
    ให้ประชาชนทราบ 

39% 60% 1% 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35% 64% 1% 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40% 54% 6% 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

ในท้องถ่ิน 
43% 51% 6% 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40% 51% 9% 
9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 43% 54% 3% 
ภาพรวม 42% 55% 3% 

แบบท่ี 3/2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.7 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.2 

ภาพรวม 8.7 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.0 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.3 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.0 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.2 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.2 
ภาพรวม 9.1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.6 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.2 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 



34 

 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.1 
ภาพรวม 8.5 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.5 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.3 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.4 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.7 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.6 
ภาพรวม 9.5 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.2 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.3 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.3 
ภาพรวม 9.2 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านสังคม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.0 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.8 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.0 
ภาพรวม 9.0 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.9 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.2 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.0 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.2 
ภาพรวม 9.0 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีดี 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.5 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.3 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.4 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
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6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.7 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.6 
ภาพรวม 9.5 

 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๘   ห ม วด  ๖   ข้ อ  ๒ ๙  แล ะ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง เร่งรัดการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-planไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แ ผ น พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด อ น แ ก้ ว 
จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ  
e-plan 

(http://e-plan.dla.go.th/) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  “ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุข
ภาวะ” 

    ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
1.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งป้องกันการท าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และบ าบดัฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  จัดให้มีการก่อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  รวมทั้งตลาดชุมชนและ
สินค้าพื้นเมือง 

4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.  ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์ 

6.  พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชน
ในท้องถ่ินให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานและการด าเนินชีวิต 

7.  จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
9.  ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถ่ิน 
10.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 
11.  สนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่

หลักธรรมของศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้สืบทอด
ต่อไป 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้  8  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  จัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2  จัดให้มีการก่อสร้างและการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
    1.3  จัดให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
    1.4  จัดให้มีการสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก 
    1.5  จัดการจัดท าผังเมืองชุมชน โดยระบบสารสนเทศ (GIS) 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
    2.2  ส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
    2.3  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
    2.4  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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    2.5  แก้ปัญหาคนว่างงาน 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
    3.1  ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
    3.2  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
    3.3  พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3.4  ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.1  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
    4.2  การควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรค 
    4.3  การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
    4.4  การรักษาผู้เจ็บป่วย 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
    5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน 
    5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    6.1  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
    6.2  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
    6.3  การรักษาความสงบและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
    6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
    6.5  ส่งเสริมอาสาสมัคร จิตอาสาและเครือข่าย 
    6.6  บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.1  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.2  ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.3  บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

    8.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
8.2   ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. และการ

บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
8.3   พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้  

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
8.4   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชันทุกภาคส่วน 
    8.5   พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

8.6   จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
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ง. การวางแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 22,067,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 12,829,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

22 1,002,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

31 1,067,200.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 295 58,531,400.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 

 ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 
4 สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  273 โครงการ งบประมาณ 
38,690,434 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 8,373,173.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 17 340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 2 380,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30 1,114,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 10,309,689.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 58 16,487,225.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 19 962,335.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

31 723,712.00 

รวม 273 38,690,434.00 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 253 โครงการจ านวนเงิน 30,291,147.74 บาท  มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 242 โครงการ จ านวนเงิน 27,591,147.74 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,957,415.20 2 444,615.20 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 14 76,363.50 14 76,363.50 

3. การพัฒนาแหลง่น้ า - - - - 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30 1,059,591.22 30 1,059,591.22 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

91 9,682,382.00 91 9,665,182.00 

6. การพัฒนาด้านสังคม 56 15,066,223.41 56 14,967,023.41 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 19 828,518.61 19 828,518.61 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ 
การบริหารจัดการที่ด ี

31 620,653.80 30 549,853.80 

รวม 253 30,291,147.74 242 27,591,147.74 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม ่

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561) 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 22,067,000 25 8,373,173 12 2,957,415.20 2 8.00 444,615.20 2.01 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000 17 340,000 14 76,363.50 14 66.67 76,363.50 4.23 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหลง่น้ า 3 550,000 2 380,000 - - - - - - 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000 30 1,114,300 30 1,059,591.22 30 96.77 1,059,591.22 92.70 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

99 12,829,600 91 10,309,689 91 9,682,382.00 91 91.91 9,665,182 75.34 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 61 18,067,600 58 16,487,225 56 15,066,223.41 56 91.80 14,967,023.41 82.84 

7.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

22 1,002,000 19 962,335 19 828,518.61 19 86.36 828,518.61 82.69 

8.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

31 1,067,200 31 723,712 31 620,653.80 30 96.77 549,853.80 51.52 

รวม 295 58,531,400 273 38,690,434 253 30,291,147.74 242 82.03 27,591,147.74 47.14 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖1 

(ระหว่างเดือนเมษายน- กันยายน พ.ศ.2561) 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.256-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกข้ันตอน  

- แบบที่ ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีการ
ด าเนินการครบทุกข้ันตอน 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้  
- ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม  
- แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์:แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์             

ได้ ๑๐๐ คะแนน  
1.3  กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  - ตัวบ่งช้ีที่ ๓ : ข้ันตอนการจัดท าโครงการพัฒนา ได้ ๕ คะแนนเต็มโดยมีการด าเนินการครบ
ทุกข้ันตอน  

1.4  ผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนาสรุปได้ดังนี้  
- ตัวบ่งช้ีที่ ๔ : คุณภาพโครงการพัฒนา  ได้  5  คะแนน 
- แบบประเมินคุณภาพโครงการ: แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได ้100 คะแนน 

2.  ผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ 
 ๒.1  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน    จ านวน   295  โครงการ 
  โครงการทีบ่รรจุในข้อบัญญัต ิ  จ านวน   273  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  92.54  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่ ี
  - ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :รายงานสรุปผลการด าเนินงานป ี๒๕๖1 

  โครงการทีบ่รรจุในแผน จ านวน   295  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   242  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  82.03  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่ ี

- ตัวบ่งช้ีที่ ๕ :  การด าเนินโครงการได้  5  คะแนน 
๒.2  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ได้  5  คะแนน 
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๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของ
ผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 90.62 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕60 ร้อยละ 85.84 แสดงให้เห็น
ว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 4.78 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
 องค์การบริหารสว่นต าบลดอนแก้ว ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน หรือข้อร้องเรียนที่
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน มีเพียงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการ
แก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพึงพอใจมากขึ้นดังต่อไปนี ้

1) กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ได้ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

2) ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ ,การจัดการขยะมูลฝอย,กลิ่นเหม็นรบกวน ,ตัดต้นไม้ กิ่งไม้  
เป็นต้น ได้จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการโดยเร็ว 

3) ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๕.  ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีดังน้ี 

1) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา  เนื่องจาก
เงื่อนไขตามระเบียบฯ ใหม่  ท าให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินการและการเบิกจ่าย 

2) การเข้าปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น มีผลท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 
เช่น กรณีการเข้าปฏิบัติงานของกรมชลประทานในการขุดล าเหมืองสาเพื่อวางท่อ ท าให้
ถนน-เส้นทางการจราจรเสียหาย จนเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 

3) การด าเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ยังไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ขาดสาระส าคัญไป 

5.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีดังน้ี 
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1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องและ
รวดเร็วมากขึ้น 

2) ติดตั้งป้ายเตือนในเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนเพิ่มการระมัดระวังมากข้ึน พร้อมทั้ง
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 

3) ก าหนดให้แต่ละกองงานจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่
เกิดข้ึนระหว่างด าเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วสามารถด าเนินการได้ จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  ในเรื่องนี้เป็นการรายงานผลให้ทราบไม่ต้องมีการลงมติ  จึงขอเข้าระเบียบวาระ
ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบรหิารได้ช้ีแจง 
รองฯ ยุทธนา  เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินการ

ให้กับที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  ถึงการท างานที่ผ่านมาในแต่ละกอง  แต่ละฝ่าย
ได้มีการด าเนินการในสิ่งใดบ้าง  และขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายได้รายงานผลให้
สภาฯ ได้รับทราบ 

คุณจรรยา ในส่วนของกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ขอรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
งานบริหารท่ัวไป  มีจ านวน  2  โครงการ  คือ 

1. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาตา่งประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน  เป็นเงิน  20,000 บาท 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลดอนแก้ว  เป็นเงิน  70,000 บาท 
 - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์  จัดวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561  ณ สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จัดวันที่  29  มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียนดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา  ในส่วนของการแข่งขันระดับภาค  โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมระหว่างวันที่   8 -10  
กรกฎาคม  2561  ณ เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก 

 ผลการแข่งขันมีดงันี ้
 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา  ได้รับเหรียญต่างๆดังนี ้

1. รางวัลระดับเหรียญทอง  จ านวน  3  รายการ 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน   จ านวน  6  รายการ 
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3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  5 รายการ 
 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ได้รับเหรียญต่างๆดังนี ้

1. รางวัลระดับเหรียญทอง  จ านวน  1  รายการ 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน   จ านวน  3  รายการ 
3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  4 รายการ 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 
ได้รับงบประมาณ  ทั้งหมด   782,250.-  บาท 
มีโครงการทัง้หมด    7   โครงการ     มีกิจกรรมทั้งหมด   25  กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  :  เป็นเงิน 160,500.-  บาท 

 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดและทกัษะชีวิตนักเรียน 
 - กิจกรรมเด็กดีมีคุณภาพและเป็นเลิศทางวิชาการ (เก่ง) 
 - กิจกรรมสร้างคนดีสูส่ังคม (ด)ี 
 - กิจกรรมวันส าคัญ 
ผลการด าเนินงาน นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการคิดและทักษะชีวิตที่ดี มีนิสัยรักการอ่าน และมี

ความสามารถทางด้านวิชาการเป็นคนดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ : เป็นเงิน  5,000.-  บาท 

 - กิจกรรมการนเิทศภายใน 
 - กิจกรรมการปรบัหลักสูตรสถานศึกษา 

  - กิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560 -2563) , 
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 ผลการด าเนินงาน ครูผู้สอนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวิชาการและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนตลอดจนจัดท าแผนต่างๆ ให้
เป็นปัจจุบัน 
3. โครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา 
: เป็นเงิน  329,000.- บาท 
  - กิจกรรมจัดหาและพฒันาสื่อการเรียนการสอน 
  - กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
  - กิจกรรมผู้บริหารงานมืออาชีพ 
 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ทันสมัยและ
พอเพียง  นักเรียนมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ตามหลักธรร
มาภิบาล ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  สู่ทศวรรษท่ี  21  
: เป็นเงิน  38,750.-  บาท 

 - กิจกรรมประชุมผูป้กครองเพือ่แจง้ผลการด าเนินงาน 
 - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

  - กิจกรรมการประเมินศักยภาพในการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร 
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สง่เสรมิศักยภาพครู มุ่งสูท่ศวรรษที่ 21 
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างคุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรมวันคร ู
 ผลการด าเนินงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียน  โดยมีการเข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนได้นัดหมาย  ร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดใน
การหาแนวทางในการจัดการศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
5. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน  : เป็นเงนิ  188,000.-  บาท 

 - กิจกรรมการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา  
- กิจกรรมสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทีเ่หมาะสมในการเรียนรู ้
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 - กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลส าหรับใช้อุปโภคและบริโภคโดยการขุดเจาะ (อยู่ระหว่างการ

ด าเนินงาน) 
ผลการด าเนินงาน นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ได้รับมาตรฐานการป้องกันการ

บาดเจ็บ  สร้างเสริมความปลอดภัย  และมีสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมที่เหมาะสมในการเรียนรู้  ตลอดจนมี
แหล่งน้ าบาดาลส าหรับใช้อุปโภคและบริโภคส าหรับนักเรียนที่เพียงพอ 
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน : เป็นเงิน  11,000.-  บาท 

 - กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้ (คู่มอือาเซียน) 
 - กิจกรรมกูรรูอบรู้เรื่องอาเซียน (มัคคุเทศก์น้อย) 
 - กิจกรรม One day Special Asian 
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ของประเทศ

สมาชิกอาเซียน สามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปใช้ได้จริงในการเปิดประชาคมอาเซียน 
7. โครงการฮีตฮอยผญ๋าคนเมือง : เป็นเงิน  50,000.- บาท 
 - กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี 

- กิจกรรมฮ่วมสืบสานประเพณีท้องถ่ิน 
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน  และได้เข้าร่วมประเพณีท้องถ่ินซึ่ง

เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป 
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 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
ได้รับงบประมาณ  ทั้งหมด   2,750,574.- บาท 
มีโครงการทัง้หมด    11   โครงการ     มีกิจกรรมทั้งหมด   26  กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว   เป็นเงิน 40,000 บาท 
     - กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการศึกษา   
 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในการเพิม่ศักยภาพครูให้ครมูีศักยภาพในการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น  
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน   เป็นเงิน  80,000 บาท 

 - กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทางด้านสติปญัญา   
- กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์    

  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
  - กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนแกว้    
 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆตามโครงการฯส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการ
เรียนมากยิ่งข้ึนผ่านการท ากิจกรรต่างๆและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วย 
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   เป็นเงิน  23,000  บาท 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    
 - กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี   เป็นเงิน  5,000 บาท 

 - กิจกรรมละออ่นดอนแก้วอาสาบ าเพญ็ประโยชน์   
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม และผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆระหว่างโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น 
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  เป็นเงิน  10,000  บาท 

 - กิจกรรมต๋ามฮีตตวยฮอยผญ๋าล้านนา   
ผลการด าเนินงาน ผู้ เรียนรู้จักอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน สามารถถ่ายทอด

ศิลปวัฒนธรรมได้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
6. โครงการความรู้คู่ทักษะอาชีพ   เป็นเงิน  125,000  บาท 
  - กิจกรรมเรียนรู้วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และรัฐพิธี   

 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ    
 - กิจกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน    
 - กิจกรรมงานปจัฉิมนิเทศ      
 - กิจกรรมทักษะอาชีพพื้นฐาน   
 - กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ด.ก. ลกูเสือแผ้วคืนถ่ิน  
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ผลการด าเนินงาน ผู้ เรียนมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากข้ึน ผู้เรียนได้เรียนรู้วันส าคัญ ภาษาในการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีได้มากข้ึน 
7. โครงการพัฒนาบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้ในโรงเรียน  เป็นเงิน  175,000  บาท 

 - กิจกรรมปรบัภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน    
 - กิจกรรมปรบัปรุงแปลงเกษตร    
 - กิจกรรมพัฒนาห้องจริยธรรมประจ าโรงเรียน    
 - กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผลการด าเนินงาน อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุง มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้พร้อมที่จะให้

ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
8. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ    เป็นเงิน  6,000  บาท 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องวิชาการโรงเรียน    
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิชาการ   
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนและประชาชนได้รับข่าวสารจากสถานศึกษาเพื่อเป็นการติดต่อระหว่าง

โรงเรียนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับปรงุแหล่งเรยีนรู้ทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพยีงพอต่อผู้เรียน
มากขึ้น 
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพดา้นร่างกาย    เป็นเงิน  55,000  บาท 

 - กิจกรรมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
 - กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
ผลการด าเนินงาน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักการ แพ้ ชนะ อภัย มากขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรงตามวัย และได้เช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนเพิ่มมากข้ึน 
10. โครงการสื่อสารการเรียนรู้และเทคโนโลยี   เป็นเงิน  30,000  บาท 

 - กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสนบัสนุนการสอน   
 - กิจกรรมค่าใช้จ่ายอินเตอรเ์น็ต     
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตใช้และมีวัดสุอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่

มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
11. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561      
 55,000 

 - กิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 2561  
ผลการด าเนินงาน ได้มีการจัดกิจกรรมใหเ้ด็กและผูป้กครองได้เช่ือมความสัมพันธ์กันในครอบครวัมาก

ยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 
ได้รับงบประมาณ  ทั้งหมด   119,000.-  บาท 
มีโครงการทัง้หมด    6   โครงการ     มีกิจกรรมทั้งหมด   22  กิจกรรม 
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1. โครงการส่งเสริมดา้นวิชาการและพัฒนาคุณภาพเด็ก : เป็นเงิน  54,000.-  บาท 
 - กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติงาน  
 - กิจกรรมนเิทศภายใน 
 - กิจกรรมจัดท าหลักสูตร 
 - กิจกรรมจัดท าแผนจัดประสบการณ์ 
 - กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
 - กิจกรรมพัฒนาเดก็ด้านร่างกาย 
 - กิจกรรมพัฒนาเดก็ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
 - กิจกรรมพัฒนาเดก็ด้านสงัคม 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (พืชผักสวนครัว ต้นไม้ของหน)ู 
- กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา (หนงัสือนทิาน) 
ผลการด าเนินงาน ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1ได้รับการ

นิเทศก ากับติดตามแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมตามวัยและมีการจัด
การศึกษาที่ได้มาตรฐานตามแนวทางยกระดับการปฏิรูปการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมวัย  : 
เป็นเงิน 20,000.- บาท 

 - กิจกรรมจัดหาและพฒันาสื่อการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว1 มีสื่อในการเรียนรู้

อย่างพอเพียงและให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ทศวรรษท่ี  21 : เป็นเงิน  12,000.-  
บาท 

 - กิจกรรมประชุมผูป้กครองเพือ่แจง้ผลการด าเนินงาน 
 - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

  - กิจกรรมการประเมินศักยภาพในการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร 
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สง่เสรมิศักยภาพครู มุ่งสูท่ศวรรษที่ 21 
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างคุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับครูมืออาชีพ 
  ผลการด าเนินงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1  โดยมีการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้นัดหมาย  ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ระดมความคิดในการหาแนวทางในการจัดการศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ  และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : เป็นเงิน  20,000.- บาท 
  - กิจกรรมปรบัปรุงภูมทิัศน์/สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
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  - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
  - กิจกรรมเยี่ยมบ้านและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  ผลการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย  ทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
จากสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ 
5. โครงการสื่อสารภาษาอาเซียน : เป็นเงิน  3,000.-  บาท 
 - กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้  คู่มืออาเซียน 

ผลการด าเนินงาน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว1มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนไปใช้ได้จริงในการเปิดประชาคมอาเซียน 

 
6. โครงการน้องเป๋นคนเมืองเจียงใหม่ : เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

 - กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม (กิ๋นของเมือง  อู้ก าเมือง แต่งตั๋วพื้นเมือง) 
ผลการด าเนินงาน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว1 ได้เรียนรู้วิถีชีวิต

วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่และได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีท้องถ่ินตามความเหมาะสม
ตามวัย 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 2 
ได้รับงบประมาณ  ทั้งหมด   597,125.- บาท 
มีโครงการทัง้หมด    9   โครงการ     มีกิจกรรมทั้งหมด   14  กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย : เป็นเงิน  3,000 บาท 

 - กิจกรรมกีฬาสี    
 - กิจกรรมพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย    
 - กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ   
  ผลการด าเนินงาน ได้มีการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมี

การเรียนรู้มากขึ้น และมีสุขภาพกายและจิตใจดีมากข้ึน 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ : เปน็เงิน  2,000  บาท 
  - กิจกรรมเวทหีนูน้อยคนเกง่    
 ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจที่
ดีข้ึนและอีกทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี ความกล้าแสดงออกของเด็กมีเพิ่มมากขึ้น 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม : เป็นเงิน  10,000  บาท 

 - กิจกรรมพาน้องทอ่งเที่ยว   
  ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมดีข้ึน

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก ครูและผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา :  เป็นเงิน  2,000  บาท 

 - กิจกรรมสื่อน้อยสร้างสรรค์  
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ผลการด าเนินงาน เด็กมีความสามารถหลากหลายมีการเรียนรู้ตามวัยที่ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต 
การแก้ปัญหา และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ : เป็นเงิน  1,000  บาท 

 - กิจกรรมการฝึกอบรม    
ผลการด าเนินงาน ได้มีการส่งครู และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถมากยิ่งข้ึน 
6. โครงการจัดหาสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ :  เป็นเงิน  500 บาท 
  - กิจกรรมสือ่น้อยพาเพลิน   
  - กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
   ผลการด าเนินงาน ได้มีการจัดหาสื่อและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารท าให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
7. โครงการต๋ามฮีด ตวยฮอย ผญ๋าล้านนา : เป็นเงิน  500 บาท 

 - ต๋ามฮีตตวยฮอย  
ผลการด าเนินงาน ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้เด็กได้เรียนรู้ ท าให้เด็กได้ร่วม

กิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดข้ึน 
8. โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา : เป็นเงิน  3,000 บาท 

 - กิจกรรมท าแผนปฏิบัติงาน   
 - กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
 - กิจกรรมปรบัปรุงและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ    
 - กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
ผลการด าเนินงาน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนแก้ว 2 ได้มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องมี

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระบบระเบียบ มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มมีาตรฐานตามเกณฑ ์
9. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองและชุมชน  : เป็นเงิน  500  บาท                   
 ผลการด าเนินงาน เป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนและได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาของเด็กร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น 
 
งานกีฬาและนันทนาการ 
 - มีจ านวน  4 โครงการ  คือ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาดอนแก้วเกมส์  เป็นเงิน 233,000 บาท 
 จัดการแข่งขันในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2561  ณ  สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3  ซึ่งมีผลการ
แข่งขันกีฬา  การประกวดกองเชียร์  และขบวนพาเหรด  ดังนี้ 

 คะแนนรวมกีฬามหาสนุก 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านดอนแก้ว  หมู่ที่ 2 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านป่าแงะ  หมู่ที่ 4 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น  หมู่ที่ 10 

 การประกวดขบวนพาเหรด 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น  หมูท่ี่ 10 
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รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านศาลา  หมู่ที่ 3 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านป่ารวก  หมู่ที่ 6 

 การประกวดกองเชียร ์
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น  หมูท่ี่ 10 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านศาลา  หมู่ที่ 3 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านป่ารวก  หมู่ที่ 6 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม   มีข้อเสนอแนะส าหรับการจัดโครงการ

ครั้งต่อไป  โดยอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  และอยากให้ใช้สนามกีฬากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7  
เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน 
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  100,000 บาท 
 2.1 กีฬาวอลเลยบ์อล 
     ท าการแข่งขันวันที่ ๑๘ มิ.ย. – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ลานกีฬาวัดสันเหมือง 

 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) 
 - ชนะเลิศ           หมู่ ๗ บ้านสันเหมือง  
 - รองชนะเลิศที่ ๑  หมู่ ๕ บ้านพระนอน  
 - รองชนะเลิศที่ ๒  หมู่ ๓ บ้านศาลา 
 กีฬาวอลเล่ย์บอล (หญิง) 

  - ชนะเลิศ           หมู่ ๒ บ้านดอนแก้ว  
            - รองชนะเลิศที่ ๑  หมู่ ๕ บ้านพระนอน  

 - รองชนะเลิศที่ ๒  หมู่ ๗ บ้านสันเหมือง 
 2.๒ กีฬาฟุตบอล ๗ คน 
    ท าการแข่งขันวันที่ ๙  ก.ค. - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
  - ชนะเลิศ            หมู่ ๙ บ้านสบสาหนองฟาน  

 - รองชนะเลิศที่ ๑   หมู่ ๘ บ้านชะเยือง  
 - รองชนะเลิศที่ ๒   หมู่ ๔ บ้านป่าแงะ 

 2.๓ กีฬาเปตอง   
     ท าการแข่งวันอาทิตยท์ี่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรยีนบ้านดอนแก้ว 

 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ป ี(หญงิ) 
 -  ชนะเลิศ   ด.ญ.เมษยาพร พลอยแก้วเงิน  หมู่ที่ ๑๐ 
        -  รองชนะเลิศที่๑     ด.ญ.ปณิตา   สร้อยแสง          หมู่ที่ ๑ 
        -  รองชนะเลิศที่๒     ด.ญ.ธัญญลักษณ์   ไชยยา       หมู่ที่ ๒ 
 ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ  

 (ทีมชาย) 
      - ชนะเลิศ  นายเจษฎา บุญสงู      หมู่ที่ ๔ 
           - รองชนะเลิศที่๑ ด.ช.ทรงพล ฟองแก้ว  หมู่ที่ ๗  
           - รองชนะเลิศที่๒ นายทวีศักดิ์ ท าบุญ     หมู่ที่ ๒  
  (ทีมหญิง) 
       - ชนะเลิศ  น.ส.ผกามาศ แก้วค าดี   หมู่ที่ ๒  
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            - รองชนะเลิศที่๑ น.ส.พรสวรรค์ ค าภูมี  หมู่ที่ ๑๐  
           - รองชนะเลิศที่๒   น.ส.กนกพร อินต๊ะนลิ  หมู่ที่ ๑๐ 
 ประเภทอาวุโส อายุ ๕๕ ป ี 

 (ทีมชาย) 
 - ชนะเลิศ  นายนิคม ค าโพธ์ิ     หมู่ที่ ๓ 
  - รองชนะเลิศที่ ๑ นายอนันต์ เทพทอง หมู่ที่ ๑๐ 
 - รองชนะเลิศที่ ๒ นายสมยศ อินต๊ะนิล หมู่ที่ ๑๐ 
  (ทีมหญิง) 
 -  ชนะเลิศ  นางวิไล พวกอินแสง  หมู่ที่ ๑๐ 
          - รองชนะเลิศที่ ๑ นางยุพา บุญสูง        หมู่ที่ ๔ 
 - รองชนะเลิศที่ ๒ นางพวงทอง ทรัพยม์า  หมู่ที่ ๑ 
       
๓.๔ ประเภทสุดยอดความแม่นย า 
  (ชาย) 
       ชนะเลิศ  ด.ช.ธนพนธ์ ค านาค  หมู่ที่๑๐ 
        รองชนะเลิศที่๑ นายนิรันดร์ ฟองแก้ว หมู่๗ 
       รองชนะเลิศที่๒ นาย เจษฎา บุญสูง   หมู่๔ 
           (หญิง) 
      ชนะเลิศ  นาง กนกพร  อินต๊ะนิล      หมู่๑๐ 
                รองชนะเลิศที่๑ นางสมคิด จิตตรัตน์          หมู่๑๐ 
       รองชนะเลิศที่๒ น.ส.จุฑามาศ คุณยศยิ่ง      หมู่๔ 
 
ปัญหา-อุปสรรค 
๑.วอลเล่ย์บอล -นักกีฬาบางคนไม่ยอมรบัค าตัดสิน 
           -นักกีฬามาไม่ตรงเวลา 
๒.ฟุตบอล       -แข่งตอนกลางคืนแสงสว่างไมเ่พียงพอ 
           -ฝนตก ท าให้เสียเวลา 
๓.เปตอง         -นักกีฬาแต่ละหมู่บ้านมาร่วมแข่งขันน้อย 
  -สนามหญ้าไมเ่หมาะแก่การแข่งขัน 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  250,000 บาท 
 - โอนงบประมาณไปจัดซื้อวัสดกุีฬา  และลู่ว่ิงส าหรบัออกก าลังกาย 
4. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   เป็นเงิน  43,200 บาท 
 - การออกก าลังการด้วยการลีลาศยังมีประชาชนเข้าร่วมค่อยข้างน้อย  ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น 
 
คุณเกรียงไกร ในส่วนของกองช่างฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
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ผลสรุปประจ าปี 

รายการ 
คิดเป็นรายปี 

58 59 60 61 รวม 
ซ่อมแซมไฟฟ้า 220 298 274 215 792 
ขออนุเคราะห์ตัดต้นไม ้ 39 96 36 24 171 
ซ่อมแซมถนน 30 75 54 32 159 
ขออนุเคราะห์เจาะถนน 15 51 7 7 73 
ขออนุเคราะห์รางระบายน้ า+ท่อน้ า 48 78 49 41 175 
ขออนุเคราะห์รถ ,รถไถ,รถกระเช้า 28 68 34 27 130 
ขุดลอกล าเหมือง 17 48 8 6 73 
ค าร้องทั่วไป 75 95 32 22 202 
ช้ีแนวเขตฯ 85 94 49 39 228 
แจ้งขออนุญาตก่อสร้าง 225 161 120 92 506 
ขออนุญาตขุดดินถมดิน 

  
0 0 0 

แจ้งขอตรวจสอบการก่อสร้าง 
  

4 4 4 
แจ้งแก้ไขใบอนุญาต,คัดส าเนา 4 15 31 4 50 
ขอรับรองอาคาร 30 66 18 21 114 
ขออนุญาตต่อเติมอาคาร 13 39 4 15 56 
ขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง 34 42 5 3 81 
ยกเลกิใบอนญุาตก่อสร้าง 21 39 7 3 67 
ต่อใบอนุญาต ก่อสร้าง 2 44 5 5 51 
ขออนุเคราะห์บุคคลากร 19 49 18 17 86 
ขออนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก 21 71 21 20 113 
หนังสือรบั 257 474 369  282 1100 
หนังสือสง่ 317 408 411  275 1136 

หน่วยงานท่ีติดต่อ  จ านวน  38  หน่วยงาน 
ท่ี หน่วยงาน ท่ี หน่วยงาน 
1 อ าเภอแม่รมิ 20 กองพันพฒันาที่  3 
2 การประปาส่วนภูมิภาค 21 กรมทางหลวงชนบท 
3 หนังสือแจง้เกี่ยวกบัอาคาร 22 ศาลอุทธรณ์ภาค  5 
4 ขอความอนุเคราะหบ์ุคลากร 23 ศูนย์ราชการจงัหวัดเชียงใหม ่
5 ส านักงานอ่างเกบ็น้ าห้วยตึงเฒ่า 24 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ่
6 แจ้งแก้ไขงานก่อสร้าง 25 เทศบาลนครเชียงใหม ่
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จ ำนวนค ำร้องประจ ำปี 60

ซ่อมไฟฟ้า

ตดัต้นไม้

ซ่อมถนน

เจาะถนน

รางระบายน า้+ท่อน า้

7 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคจงัหวัดเชียงใหม่ 26 โรงแรมรายา 
8 ทัณฑสถานหญิง 27 แขวงการทางชนบทที่  2 
9 สหพานิช 28 โรงพยาบาลนครพิงค์ 

10 ส านักงานที่ดินอ าเภอแมร่ิม 29 ศูนย์ HINO 
11 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ 30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม ่
12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 31 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาคเหนอื 
13 ชลประทานฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาจอมแตง 32 โรงแรมเหอลี ่
14 ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 33 ศูนย์พัฒนาที่ดินเขต  6 
15 พรบ.ควบคุมอาคาร 34 ศาลจังหวัดเชียงใหม ่
16 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 35 ทางหลวงท้องถ่ิน 
17 ส านักงานส ารวจแม่รมิ 36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม ่
18 หนังสือแจง้การประชุมคลองแม่ข่า 37 กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
19 อุทยานดาราศาสตร ์ 38 บ้านพักสวัสดิการทหารบก 
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รายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ท่ีขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 

ท่ี รายการ 
วงเงิน

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. โครงการเสรมิผิวถนนด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณด้านหน้าศาลา
อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 บ้านชะเยือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม ่

95,000.00  

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 167 
ถึงบ้านเลขที่ 74 หมู่ที 1 บ้านบ่อปุ๊ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม ่

245,000.00 
+73,800.00 

= 318,800.00 

 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6    
บ้านป่ารวก ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

294,000.00 
+124,900.00 

= 418,900.00 

 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้าน่ัง
โก๋น ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

307,000.00 
+84,600.00 

= 391,600.00 

 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 หมู่ที่ 2 
บ้านดอนแก้ว ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

100,000.00 
+39,800.00 

= 139,800.00 

 

6. โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ตั้งแต่หน้าศาลา
อเนกประสงค์ ถึงบ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

287,000.00 
+13,700.00 

= 300,700.00 
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ท่ี รายการ 
วงเงิน

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

7. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า เริ่มจากบ้านเลขที่ 278/14 ถึงสะพานบ้าน
สันเหมือง หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จังหวัด
เชียงใหม ่

120,000.00  

8. โครงการต่อเตมิหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสันเหมอืง หมู่ที่ 7 
บ้านสันเหมอืง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 

400,000.00  

9. โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม หมูท่ี่ 3 บ้านศาลา ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

525,000.00  

10. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมระบบประปา หมูท่ี่ 2 บ้านดอนแก้ว ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม ่

350,000.00  

11. โครงการถมดินปรับระดับทางเข้าหมูบ่้านสวัสดกิารองค์การบรหิารส่วน
ต าบลดอนแก้ว หมูท่ี่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ  
แม่ริม จงัหวัดเชียงใหม ่

345,000.00  

12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ขนาดก าลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 
- มติการประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั สมัยที่ห้า ประจ าปี 2560 เมื่อ

วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 20 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นค่าจัดซื้อรถแบคโฮขนาด 65 
แรงม้า จ านวน 1 คัน  

- ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
- มติการประชุมสภาฯ สมัยวิสามญั สมัยที่หนึง่ ประจ าปี 2561 เมื่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมมีติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แก้ไข
เปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 12) เป็นค่าจัดซื้อรถแบคโฮ ขนาดไม่ต่ ากว่า 50
แรงม้า 

2,350,000.00 
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รายการค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ท่ีขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหน้ีผูกพัน 

 

ท่ี รายการ 
วงเงิน

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1. โครงการต่อเตมิศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแงะ                            
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

400,000.00 สัญญา 400,000 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ห้วยชะเยอืง หมูท่ี่ 8 บ้านชะเยือง 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

400,000.00 
+1,300.00 

= 401,300.00 

สัญญา 401,000 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บ้านเลขที่ 12 ถึงบ้านเลขที่ 162 
หมู่ที่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม                       
จังหวัดเชียงใหม ่

425,000.00 
+53,400.00 

= 478,400.00 

สัญญา 477,800 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 15 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 266 ถึง
บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 5  บ้านพระนอน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

130,300.00 
+63,200.00 

= 193,500.00 

สัญญา 192,000 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตั้งแต่ปากซอย 17 ถึงบ้านเลขที่ 309/1 
หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 

286,500.00 
+144,200.00 

= 430,700.00 

สัญญา 428,000 

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองมาก หมูท่ี่ 1  บ้านบ่อปุ๊                     
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ 

285,500.00 
+143,600.00 

= 429,100.00 

สัญญา 427,500 

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 4 บ้านป่าแงะ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จงัหวัดเชียงใหม ่

89,500.00 
+45,400.00 

= 134,900.00 

สัญญา 130,000 

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 343/4 ถึง
บ้านเลขที่ 55/103 หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

166,600.00 
+81,000.00 

= 247,600.00 

สัญญา 247,000 

9. โครงการขยายไหลท่างถนนสายหลัก ตั้งแต่บ้านเลขที่ 162 ถึงเขตติดต่อ
ต าบลแมส่า หมูท่ี่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม ่

137,800.00 
+75,100.00 

= 212,900.00 

สัญญา 212,000 

10. โครงการขยายไหลท่างถนนสายหลัก ตั้งแต่สามแยกโชคทวี ถึงสะพาน  
ล าน้ าสา หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้าน่ังโก๋น ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

191,600.00 
+105,100.00 

= 296,700.00 

สัญญา 296,000 

 
 
คุณศุทธา ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  มีผลการด าเนินการในปี  2561  

ดังนี ้
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1. งานบรกิารในคลินกิผูป้่วย 
- ผู้มารบับริการ  จ านวน  4,532  ราย  รวม  10,466  ครั้ง 
- ให้บรกิารเจาะเลอืดตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรบัผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วย

โรคเบาหวาน  เพื่อตรวจการท างานของตบั  ไต  ปริมาณคอเลสเตอรอล  กรดยูริก  และน้ าตาล
ในเลือด  จ านวน  456  ราย 

2. 5  อันดับโรคที่มารับบริการ 
1. โรคความดันโลหิตสงู  จ านวน  3,556  ครั้ง 
2. โรคภาวะไขมันในเลือดสูง  จ านวน  2,357  ครั้ง 
3. โรคเบาหวาน  จ านวน  2,338  ครั้ง 
4. โรคระบบทางเดินหายใจ (หวัด  คออักเสบฯ)  จ านวน  789  ครั้ง 
5. เวียนศีรษะ  จ านวน  452  ครั้ง 

3. โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว  ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์  นักบริบาลชุมชน  และ  อสม.  ลง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียงในชุมชน  จ านวน  144  ราย 

4. ให้บรกิารออกหน่วยเคลื่อนที่  คลินิกโรคเรื้อรัง  ณ  ศาลากลางบ้านหมูท่ี่  2  และบ้านห้วยตึงเฒ่า  มี
ผู้มารบับริการ  จ านวน  386  ราย 

5. คลินิกเด็กดี  ให้บริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน  ตรวจพัฒนาการเดก็  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่  2  ของเดือน  มีผู้
มารับบรกิาร 523  ครั้ง 

6. ร่วมกับ อสม.ช.สาขาแม่เล็กเดก็  ลงเยี่ยมบ้านแม่แรกคลอด  เดือนละ  1  ครั้ง  จ านวน  46  
ครอบครัว 

7. ออกหน่วยกายภาพบ าบัดทุกวันศุกร์  ณ  ศูนย์ฟื้นฟูฯ  วัดสันเหมอืงประชาราม  มีผู้มารับบริการ
จ านวน  556  ครั้ง 

8. งานบรกิารงานแพทย์แผนไทย  มผีู้มารบับริการจ านวน  18,200  ครั้ง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

9. คลินิกทันตกรรม  ให้บรกิารทกุวันพุธ  มีผู้มารบับริการจ านวน  384  ราย   
10. ให้บรกิารลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงส าหรับผู้มสีิทธิข้าราชการ  และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  มีผู้มา

ลงทะเบียน จ านวน  117  ราย  (ข้าราชการ  84  ราย  ,  อปท.  33  ราย) 
11. ให้บรกิารข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  จ านวน  243  ราย 
12. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล  จ านวน  3  ครั้ง 
13. จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาวะชุมชน 
14. รณรงค์  3  พ.  พกถุงผ้า  พบหมอ  พกยากลับบ้าน 
15. ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่พนกังานโรงแรมรายา เฮอริเทจ 
16. ถวายความรู้แด่พระภิกษุ  สามเณร  เรือ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
17. ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
18. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
19. รับคณะศึกษาดูงาน  นักศึกษาแพทย์จากประเทศอเมริกา 
20. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานแพทย์แผนไทยกบัสมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา   
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คุณจุฬาลักษณ์ ในส่วนของงานกฎหมายและคดี  ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา  
ดังนี ้

 
คุณวันดี ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน

มา  ดังนี้ 
 
 
 

ล าดับท่ี รายละเอียด ห้วงระยะเวลา 
1 การตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  

- เรื่องรอ้งเรียนภายในต าบล   
- เรื่องรอ้งเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/จงัหวัด  
- ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแกป่ระชาชน 

 
- จ านวน 26 เรื่อง 
- จ านวน 4 เรื่อง 

ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 
2 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ด้านงานกฎหมาย (ข่าวกฎหมายรายเดือน) ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 

เดือนละ 1 เรื่อง รวม 12 เรื่อง 
3 ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลดอนแก้ว - 2 ครั้ง (ให้ปรึกษาด้านกฎหมาย) 
4 เข้าร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน 

ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่, ส านักงานยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ  

- 2 ครั้ง 

5 ประชุม/อบรม/สมัมนาเกี่ยวกับงานกฎหมาย - 9 ครั้ง 
6 จัดท าโครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน 

- อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายสิ่งแวดลอ้ม และ ข้อบญัญัติ
ท้องถ่ิน 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศการจัดการน้ าเสียในชุมชน 

 
- 2 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 
7 จัดท าโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.ดอนแก้ว 

- อบรมพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบล 
ดอนแก้ว 
- ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว  

ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 
- 1 มิถุนายน 2561   
 
- 3 เดือน/1 ครั้ง (จ านวน 3 ครั้ง) 

8 จัดท าโครงการอาสาเครือข่ายร่วมใจ ต้านภัยทุจริตต าบลดอนแก้ว 
- บูรณาการจัดท าโครงการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงาน 
  ป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ าจงัหวัดเชียงใหม่ 
- จัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
- อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกันการทุจริต  

 
ระหว่างวันที่ 8–9 ธันวาคม 2560 
 
- 9 ธันวาคม 2560 
- 26 กุมภาพันธ์ 2561 

9 จัดท าโครงการอบรมกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัประชาธิปไตย - 19 มกราคม 2561 
10 ปฏิบัติงานเวรประจ าวันศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแมร่ิม - 1 เดือนต่อครั้ง รวม 12 ครั้ง 
11 งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
1 โครงการขยะแลกของ ประชาชนในต าบล

ดอนแก้ว 

ด าเนินงานในวันที่มีกจิกรรมในชุมชน เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ , งานกีฬาต าบลดอนแก้ว 
,วันจ่ายเบี้ยผูสู้งอายุ ,วันประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า และเวียนกจิกรรม
ขยะแลกของไปทุกหมู่บ้าน โดยใช้เงินทุนจากขยะที่รบัแลกของแล้วน าไปขายกับร้าน
รับซือ้ของเก่าในพื้นที่ จ านวน 28 ครั้ง 

งบประมาณตัง้ไว้ 

2,000 บาท 

โอนลด  2,000 บาท 
คงเหลือ        0 บาท 

2 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อบต.
ดอนแก้ว 

บุคลากรในอบต.                
ดอนแก้ว และผู้ทีส่นใจ 

มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลกรและประชาชนทั่วไปทราบ แต่งตั้ง
คณะท างาน จากทุกกองงาน รับสมัครสมาชิกโครงการ และมีการระดมหุ้น สืบราคา
ขยะจากร้านรับซื้อของเก่า ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกน าขยะมาขายให้กับธนาคาร 
ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดอืน จ านวน 12 ครั้ง 

งบประมาณตัง้ไว้ 
1,000 บาท 
โอนลด  1,000 บาท 
คงเหลือ        0 บาท 

3 โครงการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชน 

ประชาชนในต าบล               
ดอนแก้ว และหน่วยงาน
ในพื้นที่ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยรบัสมัครผูเ้ข้ารว่มโครงการรณรงค์ใหม้ี
การคัดแยกขยะต้ังแต่ในครัวเรือน ประชุมคณะกรรมการหมูบ่้าน จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ในชุมชนและหน่วยงาน ในความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การท าปุ๋ย
หมัก น้ าหมัก และมกีารเฝ้าระวังการลกัลอบทิง้ขยะในทีส่าธารณะ ปัจจุบันมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 76.94 ของครัวเรอืนทั้งต าบลดอนแก้ว 

งบประมาณตัง้ไว้ 
600,000 บาท 

ใช้ไป 553,640.61 บาท
คงเหลือ43,359.39บาท 
 

4 โครงการสง่เสรมิการคัดแยกขยะและ
การใช้ประโยชน์จากขยะ หมู่ที่ 7 
บ้านสันเหมอืง ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

ประชาชนในหมูบ่้าน 
สันเหมือง หมู่ที่ 7 

ได้ด าเนินงานให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรอืน ในครวัเรือนที่อาศัยอยูจ่รงิใน
พื้นที่ และการคัดแยกขยะในงานส าคัญของหมู่บ้าน เช่น งานศพ งานข้ึนบ้านใหม่ 
และจัดการขยะ และใช้ประโยชน์ภายในหมูบ่้านด้วยตนเอง  

งบประมาณตัง้ไว้ 
7,000 บาท 
ใช้ไป      1,010 บาท 
คงเหลือ  5,990 บาท 

5 โครงการสง่เสรมิการคัดแยกขยะและ
การใช้ประโยชน์จากขยะ หมู่ที่ 8 
บ้านชะเยือง ต าบลดอนแก้ว        
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

ประชาชนในหมูบ่้าน 
ชะเยือง หมูท่ี่ 8 

ได้ด าเนินงานให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรอืน ในครวัเรือนที่อาศัยอยูจ่รงิใน
พื้นที่ และการคัดแยกขยะในงานส าคัญของหมู่บ้าน เช่น งานศพ งานข้ึนบ้านใหม่ 
และจัดการขยะ และใช้ประโยชน์ภายในหมูบ่้านด้วยตนเอง มีงานศพทีเ่ข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 5 งานศพ 

งบประมาณตัง้ไว้ 
7,000 บาท 
ใช้ไป      1,850 บาท 
คงเหลือ  5,150 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
6 โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้าน

สาธารณสุข 

สถานประกอบการ 
ผู้น าชุมชน  
อสม.ช.คบส. 
ประชาชนทั่วไป 

ประชุมคณะท างาน ส ารวจ/ตรวจประเมินร้านขายของช าในพื้นที่ครั้งที่ 1แจ้งผลการ
ตรวจประเมิน  และจัดอบรมให้ความรูเ้รือ่งการเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์และยาทีห่้าม
จ าหน่าย กฎหายทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่น าสู่การแก้ไข มีผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 50 คน 
และออกตรวจประเมินร้านขายของช าในพื้นที่ครั้งที่ 2 และแจ้งผลการตรวจประเมิน
แก่ร้านขายของช าในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งจ านวน 55 แห่ง 

งบประมาณตัง้ไว้ 

5,000 บาท 

ใช้ไป      4,083 บาท 
คงเหลือ     917 บาท 

7 โครงการตรวจหาสารเคมีทางการ
เกษตรตกค้างในกระแสเลือด 

กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนในต าบล
ดอนแก้ว 

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในแกก่ลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่
สนใจ อบรมให้ความรู้เรื่อง และสง่เสรมิกจิกรรมการลดการใช้สารเคมี สง่เสรมิการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรอืน มีจ านวนผูท้ี่ได้รับการตรวจสารพิษตกค้างใน
กระแสเลือดจ านวน 258 ราย ผลการตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือดพบว่า 
ผลปกติรอ้ยละ 9.15               ผลปลอดภัย ร้อยละ 4.22 ผลในระดบัเสี่ยง ร้อย
ละ 29.57 และระดับไมป่ลอดภัยร้อยละ 57.04 

งบประมาณตัง้ไว้ 

3,000 บาท 

ใช้ไป  2,400 บาทคงเหลือ  
600 บาท 

8 โครงการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล
อาหาร 

สถานประกอบการ  
อสม.ช.คบส. 
ประชาชนทั่วไป 

ประชุมคณะท างาน ส ารวจ/ตรวจประเมินร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่      ครั้งที่ 1 
แจ้งผลการตรวจประเมิน  และจัดอบรมให้ความรูเ้รื่องข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล
อาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฎหายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน าสูก่ารแก้ไข ผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 50 คน และออกตรวจประเมินร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่ครั้งที่ 2 และแจ้ง
ผลการตรวจประเมินแก่ร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งจ านวน  92 ร้าน 

งบประมาณตัง้ไว้ 
10,000 บาท 
ใช้ไป  9,930 บาท 
คงเหลือ  70 บาท 

9 โครงการพัฒนาตลาดสดองค์การ
บรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว ด้าน
สุขาภิบาลตลาดสด 

ตลาดสดป่าแงะ ส ารวจพื้นที่เสี่ยงด้านสุขาภิบาลตลาดสด และความเสียหาย ช ารุดของอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ล้างตลาด       1 ครั้ง / เดือน ตรวจ
ประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดสด อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มแม่ค้า เรื่องการสุขาภิบาลตลาดสด และการบรหิารจัดการขยะตลาดสด 

งบประมาณตัง้ไว้ 
15,000 บาท 
ใช้ไป 14,178.10 บาท 
คงเหลือ  821.90 บาท  
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
10 โครงการการจัดการเพือ่ความ

มั่นคงทางอาหาร 
ประชาชนต าบล 

ดอนแก้ว  
มีการก าหนดมาตรการอาหารปลอดภัยในต าบลดอนแก้ว และมีการก าหนด
ร้านอาหารจ าหน่ายอาหารปลอดภัย 1 หมู่บ้าน 1 ร้านอาหารปลอดภัย จ านวน 5 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 จ านวน 2 แห่ง หมู่ 5 จ านวน 1 แห่ง  หมู่ 3 จ านวน 1 แห่ง 
และหมู่ 8   จ านวน 1  แห่ง ตลาด อบต.   ดอนแก้วและ รพ.ชุมชนต าบลดอนแก้ว  

งบประมาณตัง้ไว้ 20,000 
บาท 

ใช้ไป  17,540.72 
คงเหลือ 

11 โครงการสง่เสรมิสุขภาพ                  
ด้านอาชีวอนามัย 

อสม.และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 

จัดอบรมให้ความรู้ เรือ่งการป้องกันตนเองใหป้ลอดภัยจากการท างาน และการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีผูเ้ข้า
รับการอบรม จ านวน 40 คน 

งบประมาณตัง้ไว้ 
5,000 บาท 

ใช้ไป      4,330 บาท 

คงเหลือ      670 บาท 

12 โครงการรณรงค์การใช้พลังงาน
(ไฟฟ้า) 

อสพน. , พนักงาน
เจ้าหน้าที่ อบต. ,  
ประชาชนทั่วไป 

ประชาสมัพันธ์โครงการ เชิญชวนเข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์การใช้พลังงาน
อย่างประหยัด มีการอบรมให้ความรูเ้รื่องวิกฤตพลงังานของประเทศไทย การใช้
พลังงานอย่างประหยัด  และการผลิตแก็สหุงตม้จากบ่อแกส๊ลพลาสติกพีวีซี  มผีู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 40 คน 

งบประมาณตัง้ไว้ 
8,000 บาท 

ใช้ไป      7,660 บาท 

คงเหลือ     335 บาท 

13 โครงการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  ไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจากถังผลิตน้ ามันไบโอดีเซลช ารดุ งบประมาณตัง้ไว้ 
2,000 บาท 

โอนลด  2,000 บาท 
คงเหลือ        0 บาท 

14 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมปอ้งกัน
โรคแก่ประชาชนและแกนน าชุมชน
ต าบลดอนแก้ว 

นักเรียน ผูส้งูอายุ และ
ประชาชนทั่วไป  

มีการอบรมให้ความรูเ้รือ่งไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน โรคมือเท้าปากในสถานศึกษา การ
ป้องกันโรคส าหรับผู้สงูอายุ จ านวน 3 ครั้ง และมีการจัดท าสื่อออนไลน์ในรูปแบบ 
infographic สื่อสารในกลุม่ไลน์ใหก้ับประชาชนได้รับทราบ  

งบประมาณตัง้ไว้ 
5,000 บาท 
ใช้ไป      3,490 บาท 
คงเหลือ  1,510 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
15 โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสา

พัฒนาปศุสัตว์ต าบลดอนแก้ว และ
บุคลากร อบต.ดอนแก้ว 

อสป.ต าบลดอนแก้ว 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

มีการอบรมทางวิชาการ เรื่องการควบคุมป้องกันโรค ต่างๆ โดยวิทยากรจาก
ส านักงานปศุสัตว์ต าบลดอนแก้ว  และการศึกษาดูงานเรือ่งการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการปศุสัตว์ จ านวน 2 พื้นที่
ต้นแบบ  

งบประมาณตัง้ไว้ 
30,000 บาท 
ใช้ไป    29,750 บาท 
คงเหลือ     250 บาท 

16 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากสุราและ
บุหรี่ หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง ต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม ่

ประชาชนหมูบ่้าน               
สันเหมืองหมูท่ี่ 7 

มีการอบรมให้ความรู้แกนน าครัวเรอืนในการ จ าหน่ายสรุาและยาสบูที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  เช่น การโฆษณาเวลาจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น จ านวน 1 ครั้ง และมีการ
ส ารวจและให้ความรู้เรื่องการจ าหน่ายสุราและยาสบู จ านวน 3 ร้าน  

งบประมาณตัง้ไว้ 
7,000 บาท 
ใช้ไป      1,088 บาท 
คงเหลือ  5,912 บาท 

17 โครงการสง่เสรมิและป้องกัน ภาวะ
บกพรอ่งไอโอดีน หมู่ที่ 7              
บ้านสันเหมอืง ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

ประชาชนหมูบ่้าน           
สันเหมืองหมูท่ี่ 7 

การอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จ านวน 20 ครัวเรือน ในการใช้เกลือไอโอดีน
ในระดับครัวเรือน ความรูเ้รื่องไอโอดีนทีจ่ าเป็นต่อร่างกายในทุกกลุม่วัย การสาธิต
การท าผลิตภัณฑ์ไอโอดีน  ตลอดจนการตรวจสอบการจ าหน่ายเกลือไอโออีนใน
หมู่บ้านจ านวน 3 ร้าน  

งบประมาณตัง้ไว้ 
6,000 บาท 
ใช้ไป     5,498.40 บาท 
คงเหลือ    501.60 บาท 

18 โครงการดูแลผู้สงูอายุ หมูท่ี่ 8        
บ้านชะเยือง ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

ประชาชนหมูบ่้าน              
ชะเยืองหมู่ที่ 8 

มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลผูสู้งอายุจ านวน 60 รายในการดูแลสุขภาพตามหลัก 
5 อ. ได้แก่ อาหาร ออกก าลงักาย  อารมณ์  อาสาสร้างเมือง ออม  และมีการจัด
กิจกรรมบ าบัดด้วยกจิกรรมตาราง 9 ช่อง ในกลุ่มผูสู้งอายุและจะมีการต่อเนื่องทุก
เดือนในการรับเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน 

งบประมาณตัง้ไว้ 
7,000 บาท 
ใช้ไป      6,530 บาท 
คงเหลือ     470 บาท 

19 โครงการสง่เสรมิและป้องกัน ภาวะ
บกพรอ่งไอโอดีน หมู่ที่ 8              
บ้านชะเยือง ต าบลดอนแก้ว         
อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่

ประชาชนหมูบ่้าน              
ชะเยืองหมู่ที่ 8 

การอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จ านวน 30 ครัวเรอืน ในการใช้เกลือไอโอดีน
ในระดับครัวเรือน ความรูเ้รื่องไอโอดีนทีจ่ าเป็นต่อร่างกายในทุกกลุม่วัย การสาธิต
การท าผลิตภัณฑ์ไอโอดีน   

งบประมาณตัง้ไว้ 
6,000 บาท 
ใช้ไป      5,862 บาท 
คงเหลือ     138 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
20 โครงการควบคุมดูแลกจิการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ/เหตุร าคาญ 
สถานประกอบการ ผู้น า
ชุมชน แกนน าชุมชน 
อาสาสมัครด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชุมคณะท างาน มีการจัดเก็บข้อมลูสถานประกอบการ จดัอบรมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ของการประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกตรวจสถานประกอบการทีเ่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามข้อบัญญัติต าบลดอนแก้ว เป็นประจ าทุกปี มผีูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน  
40   ราย มีสถานประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการ  71  แห่ง 

งบประมาณตัง้ไว้ 
7,000 บาท 

ใช้ไป      3,308 บาท 
คงเหลือ  3,692 บาท 

21 โครงการเฝ้าระวังและพฒันา
คุณภาพน้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ , น้ าเสียจากสถาน
ประกอบการ 
 

ส ารวจสถานประกอบการ และหน่วยงานเป้าหมายตามกฎกระทรวง มาตรา 80  มี
แหล่งก าเนิดมลพิษ สง่รายงาน ทส.2 จ านวน 6 แห่งจัดเกบ็ตัวอย่างน้ า จากประปา
หมู่บ้านจ านวน 10 แห่ง แหลง่น้ าธรรมชาติ จ านวน 4 แหล่ง และน้ าเสียจากสถาน
ประกอบการ จ านวน  5 แห่ง เพื่อสง่ตรวจวิเคราะห์ จัดอบรมเรื่องการเฝ้าระวังและ
พัฒนาคุณภาพน้ า ให้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และ
คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน และแหลง่ก าเนิดมลพิษในพื้นที่  

งบประมาณตัง้ไว้ 
8,000 บาท 
ใช้ไป      7,660 บาท 
คงเหลือ     340 บาท 

22 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชและ
เพิ่มพื้นที่สเีขียว 

ประชาชน ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร 
โรงเรียนในพื้นที่ พื้นที่
ปกปัก 

มีการด าเนินการจัดซื้อพันธ์ไม้ เพื่อต่อกิง่ขยายต้นพันธ์ไม้พื้นบ้าน(ท้องถ่ิน) และน า
ปลูกไว้เป็นพืชอนุรกัษ์ในชุมชน และพื้นที่ปกปัก 

งบประมาณตัง้ไว้ 
20,000 บาท 
ใช้ไป    12,500 บาท 
คงเหลือ  7,500 บาท 

23 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ชุมชน /หน่วยงาน
ราชการต าบลดอนแก้ว 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ส ารวจประชากรสัตว์เลี้ยงในชุมชน/ หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ต าบลดอนแก้ว ประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้รื่องโรคพิษสุนัขบ้า และ
การป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้แกป่ระชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง และมีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมก าเนิดให้แกส่ัตว์เลี้ยง ทั้งหมดจ านวน 
2,006 ตัว 

 

งบประมาณตัง้ไว้ 
50,000 บาท 

ใช้ไป   49,957 บาท
คงเหลือ      43 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
24 โครงการป้องกันและควบคุมโรคสู่

อาเซียน 
ประชาชน /แกนน า
ชุมชน และตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ 

มีการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ตอบโต้กรณี
ได้รับแจ้ง การรายงานโรค ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ 
เหตุจมน้ า เป็นต้น ทีเ่กิดการระบาดในปี 2561 ได้แก่ไข้หวัดใหญ่และโรคมอืเท้า
ปาก ในสถานศึกษา 2 แห่ง 

งบประมาณตัง้ไว้ 
5,000 บาท 
ใช้ไป   4,750 บาท
คงเหลือ  250 บาท 

25 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ชุมชน /หน่วยงาน
ราชการต าบลดอนแก้ว 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะท างาน ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ปฏิบัตงิาน
พ่นหมอกควันในชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ ด าเนินการในระหว่าง กรณีที่พบผูป้่วย
โรคไข้เลือดออก(ตามค าวินิจฉัยของแพทย)์ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลาย โดยคณะท างานเคลื่อนที่เร็ว และพ่นหมอกควัน/พ่นละอองฝอย โดย อสป.
ต าบลดอนแก้ว ปีงบประมาณ 2561 พบผูป้่วย จ านวน 8 ราย   

งบประมาณตัง้ไว้ 
80,000 บาท 
ใช้ไป  68,776.60 บาท
คงเหลือ11,223.40บาท 

26 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์
ปีก ,แหล่งทีม่ีสัตว์อาศัย
อยู่ตามธรรมชาติ ใน
พื้นที่ต าบลดอนแก้ว 

มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ส ารวจข้อมลูพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์สัตว์ปีก และ
แหล่งที่มสีัตว์ปีกอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ปฏิบัติงานพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคไข้หวัดนกใน
พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 4,238 ตัว  

งบประมาณตัง้ไว้ 
25,000 บาท 
ใช้ไป  24,968.84 บาท
คงเหลือ      31.60 บาท 

27 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
(Rabies Zero ) 

สุนัข – แมวในพื้นที่ ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทัง้หมด 2,006 ตัว ท าหมัน
จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 47 ตัว  

งบประมาณตัง้ไว้ 
8,600 บาท 
ใช้ไป      6,635 บาท 
คงเหลือ   1,695 บาท 

28 โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์
และป้องกันการท้องไมพร้อม 

นักเรียนในโรงเรียนเขต
ต าบลดอนแก้ว 

มกีารอบรมให้ความรู้ในโรงเรียนจ านวน 2 แห่งในพื้นที่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนบ้านศาลา ในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์  โรคเอดส์ และการป้องกันการทอ้งไม่พรอ้ม จ านวน 2 
ครั้ง  

งบประมาณตัง้ไว้ 
5,000 บาท 

ใช้ไป      4,979 บาท 
คงเหลือ       21 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพ ต าบลดอนแก้ว  
 
ล าดับ ช่ือโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

1 โครงการสง่เสรมิการคัดแยกขยะและ
การใช้ประโยชน์จากขยะ ในโรงเรียน 

นักเรียนในรงเรียนใน
สังกัด อบต.ดอนแก้ว 

มีการด าเนินงานการอบรมให้ความรู้ เรือ่งการคัดแยกขยะ ใน
สถานศึกษา 2 แห่ง จ านวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรยีนช้ัน          
ป.4 – ป.6  จ านวน 104  

งบประมาณตัง้ไว้ 
5,020 บาท 
ใช้ไป        3,300 บาท 
คงเหลือ    1,720 บาท 

 
   

  รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 956,620.00 บาท 

  งบประมาณที่ใช้จรงิ     855,679.83 บาท 

  คงเหลือ            100,940.17 บาท 
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คุณพิเชตร ในส่วนของงานป้องกัน  ส านักงานปลัดฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  

ดังนี ้
ล าดับ

ที่ 
 

รายละเอียด 
 

ด าเนินการเมื่อ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
1      จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ    
 1. ไฟส่องสว่างติดหลังคารถกู้ชีพ 360 องศา จ านวน 1 ชุด 9 ส.ค. 2561 150,000 150,000 
 2. ไฟฉุกเฉิน ส่องสว่างทางหนีไฟเมื่อไฟดับจ านวน 15 

เครื่อง 
 22 ส.ค. 2561 33,000 25,500 

2     จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์    
 1.เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จ านวน 1 

เครื่อง 
13 มิ.ย. 2561 85,000 85,000 

3     จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น  
 
 

12 ก.ย. 2561 

 
 
 

179,700 

 
 
 

179,700 

 1. กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนตสามารถยบุตัวได้พร้อมเสา
และอุปกรณ์ จ านวน 5 ชุด 
2. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จ านวน 10 ชุด 
3. ป้ายว่ิงทางเดียวก าหนดระยะเวลา จ านวน 6 ป้าย 
4. ป้ายเตือนต่างๆสะท้อนแสง จ านวน 20 ป้าย 

4     โครงการจัดต้ังจุดบรกิารประชาชนช่วงเทศกาล   
 

30,000 

 
 

360 
 

 1. เทศกาลปีใหม ่ 30-31 ธ.ค.60 และ 
1-5 ม.ค.61 

2. เทศกาลสงกรานต ์ 11-17 เม.ย.61 
5 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 1 มี.ค.- 20 เม.ย. 

61 
50,000 4,840 

6 โครงการจัดท าคู่มืออัคคีภัยและอพยพหนีไฟส าหรับอาคาร
หอพักและที่พกัอาศัย 

10 ก.ย.61 5,000 2,740 

7 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 ส.ค.61 20,000 15,560 
8 โครงการฝกึอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
17-19 ม.ค.และ   
1 ก.พ.61 

40,000 33,400 

9 โครงการเยาวชนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย (อปพร.น้อย) 2 ก.ย.61 10,000 9,110 
10 โครงการเสรมิสร้างทกัษะการป้องกันการจมน้ าในเด็กอายุต่ า

กว่า 15 ปี 
8 มิ.ย.61 20,000 6,860 

11 โครงการหนึง่ครัวเรือน หนึ่งผู้ช่วยเหลือชีวิตข้ันพื้นฐาน (CPR) 7 พ.ค.61 20,000 16,960 
12 โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและดบัเพลงิเบือ้งต้นใน

สถานศึกษา 
1 มิ.ย.61 ร.ร.ดป. 
6 มิ.ย.61 ร.ร.บ้าน
พระนอน 
12 มิ.ย.61 ร.ร.ดก. 

 
 

30,000 

 
 

24,005 

13 โครงการอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเบือ้งต้น 

30-31 ส.ค.61 20,000 19,560 
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คุณจารุวรรณ ในส่วนของงานธุรการ  ส านักงานปลัดฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  

ดังนี ้
 หนังสือรับ  จ านวน  5,024  ฉบับ 
 หนังสือส่ง  จ านวน  2,431  ฉบับ 
 ค าสั่ง  จ านวน  2,893  ค าสั่ง 
 คณะศึกษาดูงาน  จ านวน  99  คณะ  5,622  คน 
 ติดต่อสอบถาม  ประสานงานภายใน และภายนอก  ประชุมภาคีเครือข่าย  จ านวน  

4  ครั้ ง  นัดหมายสัมภาษณ์   จัดเตรียมพวงหรีดไว้อาลัย  พร้อมเงินท าบุญ  
ประสานงานงานรัฐพิธี  ราชพิธี  ให้การสนับสนุนยืมวัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ขอความอนุเคราะห์มา  ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จัดท าดัชนี  และประสานขอ
เอกสารเพื่อน าไปบรรจุในแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลดอนแก้ว  ลงทะเบียนออนไลน์ในส่วนของที่พัก  โฮมสเตย์  ตาม
แบบฟอร์มของกรมฯ   

คุณพิพัฒน์พงศ์ ในส่วนของงานบริหารงานบุคคล  ขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียด ห้วงระยะเวลา 

1 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
  * พนักงานราชการ 
     - บรรจผุูส้อบแข่งขันได้ 1. นายพิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พพิัฒน์ นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัตกิาร (1 ก.พ. 61)  2. นางสาวรัชฎา  ทองปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน (1 ก.พ. 61)  3. นายสามารถ  ขระเข่ือน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
(2 เม.ย. 61) 
     - รับโอนหัวหน้าส านักปลัด นายพิเชตร  ศรีเมือง (1 ส.ค. 61) 
     - รับโอน(ย้าย) 1. นางสาวศิวิไล  ปันวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (2 
เม.ย. 61)  2. นางสาวอรณี  เรือนค า ครู คศ.2 (1 พ.ค. 61)  3. นางสาว 
สุพรรณี  รัตนภูมิ ครู คศ.1 (1 มิ.ย. 61)  4. นางสาวโชติกา  วงศ์ร้อย ครูผู้ช่วย 
(16 ก.ค. 61) 
  * พนักงานจ้างตามภารกจิ 
     - บรรจุ 1. นายสรายุ  โสภา ผู้ช่วยครู (3 ม.ค. 61)  2. นางสาวดนิตา 
ดวงแก้วมงคล ผู้ช่วยครู (3 ม.ค. 61)  3. นางสาวณิชชยา  โกยทอง ผู้ช่วยครู (3 
ม.ค. 61)  4. นายบัญชา  วงษ์ถวิล  ผู้ช่วยครู (3 ม.ค. 61)  5. นายณัฐพล   
ค าฝั้น พนักงานขับรถยน์ (3 ม.ค. 61)  6. นางสาวจิราวรรณ  ปุกมูล ผู้ช่วย
นักวิชาการเงินและบญัชี (3 ม.ค. 61)  7. นางสาวเมทินี  ขันแก้ว ผู้ช่วย
นักวิชาการสาธารณสุข (3 ม.ค. 61)  8. นายปราศรัย  สุรเิย พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (2 มี.ค. 61)  9. นายเจษฎากร  บุญมา ผู้ช่วยนายช่าง
เครื่องกล (2 ก.ค. 61)  10. นายโกศล  มะโนหาญ คนสวน (3 ก.ย. 61) 
11. นายนพดล  จันทร์ต๊ะ พนักงานขับรถยนต์ (3 ก.ย. 61) 
  * พนักงานจ้างทั่วไป 

เดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียด ห้วงระยะเวลา 

     - บรรจุ 1. นางชญาณิศา  กุลอ่อน เจ้าหน้าที่งานพิมพ์ (2 ต.ค. 60)  2. 
นางสาวภาวิณี  เรือนค า เจ้าหน้าทีง่านพิมพ์ (1 พ.ย. 60)  3. นางสาว 
ประทุมวรรณ  โลกา เจ้าหน้าที่งานพิมพ์ (1 พ.ย. 60)  4. นายวสันต์  พึ่งเกษม 
เจ้าหน้าที่งานพมิพ์ (1 พ.ย. 60)  5. นายศิริพงษ์  ทิมยิ้ม เจ้าหน้าทีง่านพิมพ์ 
(1 พ.ย. 60)  6. นายภาณุวัฒน์  ใจกล้า เจ้าหน้าทีง่านพิมพ์ (1 พ.ย. 60)  7. 
นายวรพงค์  อินทนิล เจ้าหน้าทีง่านสวัสดิการ (1 ธ.ค. 60)  8. นางสาวดารารัตน์   
รักศาสตร์ คนงานทั่วไป (1 ธ.ค. 60)  9. นางสาวอรทัย  ต้อนรับ คนงานทั่วไป (1 
ธ.ค. 60)  10. นางสาวมยุรา  วสันต์สุขใจ เจ้าหน้าทีง่านธุรการ (1 มิ.ย. 61)  
11. นายวิเชียร  คุณา ภารโรง 2 (2 ก.ค.61)  12. นางสาวกรรณิการ์  ถุงเงิน 
เจ้าหน้าที่งานพมิพ์ (2 ก.ค. 61)  13. นายอภิชาติ  ศรีสุทะ คนงานทั่วไป 
(1 ส.ค. 61)    

2 บุคลากรโอนย้าย / ลาออก / เกษียณอายุ 
  * พนักงานราชการ 
     โอนย้าย นายวิทยา  จ าปา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (1 ธ.ค. 60) 
  * พนักงานจ้างตามภารกจิ 
     ลาออก 1. นางสาวบุญศิริ  ศรียอด ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ (1 ม.ค. 61)  
2. นายบัญชา  วงษ์ถวิล ผู้ช่วยครู (1 ม.ค. 61)  3. นายปราศรัย  สุริเย พนักงาน
ขับเครื่องจกัรกลขนาดเบา (1 ก.ค. 61)  4. นางสาวนปภา  แจน ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (1 ต.ค. 61) 
     เกษียณอายุ 1. นายเกต  บุญตาล คนสวน (3 เม.ย. 61)  2. นายสมาน  ปรา
พรหม คนสวน (7 ก.ค. 61) 
  * พนักงานจ้างทั่วไป 
     ลาออก 1. นางสาวภาวิณี  เรือนค า เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์(1 ก.พ. 61) 
2. นายศรียนต์  ไชยยา คนงานทั่วไป (1 พ.ค. 61)  3. นายวิเชียร  คุณา ภารโรง 
(1 ก.ย. 61) 

เดือนตลุาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

3 ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
  ครั้งที่ 1 ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ครผูู้ช่วย จ านวน 2 อัตรา สังกัด โรงเรียน 
ดอนแก้วเนรมิตปัญญา (2 มี.ค. 61) 
  ครั้งที่ 2 ปรับขยายระดับต าแหนง่ ครูผู้ช่วย เป็นต าแหนง่ครู คศ.2 จ านวน 1 
อัตรา สังกัด โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (รอบที่ 1 ประจ าเดอืนเมษายน 2561) 
  ครั้งที่ 3 ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่งานธุรการ) โรงเรียน 
บ้านดอนแก้ว 1 อัตรา (รอบที่ 1 ประจ าเดือนเมษายน 2561) 
  ครั้งที่ 4 ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม สนบัสนุนการสอน (ภารโรง) โรงเรียน 
บ้านดอนแก้ว 1 อัตรา 
  ครั้งที่ 5 ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นัก
บรหิารงานทั่วไป ระดับต้น) ส านักปลัด 1 อัตรา (รอบที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2561) 

เดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 
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ล าดับ
ท่ี 

รายละเอียด ห้วงระยะเวลา 

  ครั้งที่ 6 ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม พนักงานส่วนต าบล ต าแหนง่ แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ/ช านาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา, พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองช่าง 1 อัตรา, 
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป กองช่าง 1 อัตรา, พนกังานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่
งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา และยุบเลิก พนกังานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 
อัตรา (รอบที่ 3 ประจ าเดือนตุลาคม 2561)  

4 เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า (2 คร้ัง คร่ึงปแีรก 1 ต.ค. 60 – 
31 มี.ค. 61  และคร่ึงปีหลงั 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และต่อสัญญาจา้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือนเมษายน 2561 
และเดือนตลุาคม 

2561 
5 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต. และรวบรวมเอกสาร

เพื่อเสนอขอรับการพจิารณาโบนัส ปี  2562 
เดือนกันยายน – 

เดือนตุลาคม 2561 
6 ดูแลและเสนอช่ือผู้ทีเ่หมาะสมและมิสทิธ์ิที่จะไดร้ับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
เดือนเมษายน พ.ศ.

2561 
เดือนตุลาคม พ.ศ.

2561 
7 ด าเนินการจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เดือนตุลาคม 2560-  

เดือนกันยายน 2561 
8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

  *ส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมและพฒันาศักยภาพตามสายงานตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  *จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
และ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 
  *จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการสู่ความเปน็เลิศ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2561 
  *จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บุคลากร อบต.ดอนแก้ว ประจ าปี 2561 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 

เดือนตุลาคม 2560 - 
เดือนกันยายน 2561 

9 ร่วมจัดกิจกรรมของ อบต.ดอนแก้ว 
  * งานวันท้องถ่ินไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 
  * งานคนดีศรีดอนแก้ว วันที่ 5 กันยายน 2561 

เดือนมีนาคม 2561 
และเดือนกันยายน 

2561 
10 สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 

  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหน่ง ครู เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหนง่ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล เดอืนพฤษภาคม 2561 
  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหนง่ คนงานกองส่งเสริมการเกษตร เดือนมิถุนายน 
2561 
  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหนง่ ช่างเช่ือม เดือนกรกฎาคม 2561 
  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหนง่ พนักงานขับรถ สิงหาคม 2561 

เดือนตุลาคม - 2560 
เดือนกันยายน 2561 
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  * เจ้าหน้าที่โครงการ ต าแหนง่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และครูคณิตศาสตร์ โรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิตปัญญา, ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เดือนกันยายน 2561 

11 จัดเตรียมเอกสารประเมินและการประกวด 
  * รางวัลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ทีม่ีการบรหิารจัดการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (GG) เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
  * การประเมินประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา เดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 (ได้คะแนนการประเมิน รอ้ยละ 98.14) 
  * การประกวดส านักงานสเีขียว (Green Office) เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม 
2561  

เดือนมีนาคม -  
เดือนกรกฎาคม 

2561 

12 รายงานผูเ้กษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2566 เดือนกันยายน 2561 
13 รวบรวมเอกสารการโครงการประเมินผูบ้รหิารท้องถ่ิน เดือนกันยายน – 

ตุลาคม2561 
14 ตรวจสอบข้อมลูและลงข้อมลูผู้มสีิทธ์ิเบิกตรง สปสช. เดือนตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 
15 ปรับปรงุข้อมลูในศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบัน เดือนตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 
16 ประชุมซักซอ้มแผนการก าหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน อบต. 
เดือนเมษายน 2561 

17 งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย เดือนตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

 
คุณกรรณิการ์ ส าหรับงานนโยบายและแผน  ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
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ท่ี 

รายละเอียด ห้วงระยะเวลา 

1 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 
2 จัดท ารายงานการควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง  

ประจ าปี 2560 
-จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร 
-จัดท าบันทึกข้อความให้แต่ละกองรายงานผลการติดตามประเมินผล 
 การควบคุมภายใน 
-รวบรวมข้อมลูระดับหน่วยงานย่อยและระดบัองค์กร  
-จัดท ารูปเลม่ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
-ท าหนังสอืรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กับ 
 อ าเภอแม่ริม และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 

เดือนตุลาคม 2560 

3 จัดท าโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี เดือนพฤศจิกายน 
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งบประมาณ พ.ศ.2561 2560 
4 จัดเตรียมเอกสารข้อมลูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2560 
เดือนพฤศจิกายน 

2560 
- เดือนมกราคม 2561 

5 จัดท าเอกสารการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประเภทโดดเด่น ประจ าปี 2561 

เดือนกุมภาพันธ์ – 
เดือนสงิหาคม 2561 

6 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 
- ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 
- ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 
 

เดือนเมษายน พ.ศ.
2561 

เดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 

7 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
-ลงข้อมลูการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทจุรติ 4 ปี  
 (พ.ศ.2561-2564) ในระบบ 
-รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรกใหผู้้บริหารทราบ 

เดือนเมษายน-  
เดือนกรกฎาคม 2561 

8 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจ าป ี2561 เดือนพฤษภาคม- 
เดือนกรกฎาคม 2561 

9 การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
-ประชุมสภาเพื่อตัดยอดงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนประจ าปี 2562 
-ประชุมผูบ้รหิาร ผู้อ านวยการกอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดท าเอกสาร 
 ร่างข้อบัญญัติฯ ประจ าปี 2562 
-จัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 และบันทึกลงในระบบ e-LAAS 
-น าร่างข้อบัญญัติเข้าทีป่ระชุมสภา เพื่อพจิารณาวาระที่ 1 
-ประชุมสภาฯ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 
-ส่งหนงัสือถึงอ าเภอเพื่อขออนุมัตริ่างข้อบัญญัติฯ และประกาศใช้ข้อบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
-ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบญัญัติฯ 2562 ให้ประชาชนทราบ 

เดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม 2561 

10 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมายข้ันต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยให้ผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วน 
 ต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผูแ้ทนส่วนงานตาม 
 ภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแตล่ะด้าน จ านวน 8 ด้าน 
-ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมลู โดยให้คณะกรรมการประเมิน 
 ตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูล  
-บันทึกข้อมลูตามแบบติดตามประเมินผลทีก่ าหนด (แบบ อบต.1 และ อบต.2) 

เดือนมิถุนายน -  
เดือนสงิหาคม 2561 
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-เสนอผลการประเมินตนเองใหผู้้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบผล 
 การด าเนินงาน ตามเกณฑ์ช้ีวัด และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล 
-ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลนท์ี่ www.odloc.go.th  
 ตามวิธีการที่ก าหนด 
-น าข้อมูลที่ได้รบัจากการประเมินตนเองรายงานทีป่ระชุมสภาขององค์การบรหิาร 
 ส่วนต าบล เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ภายหลงัจากจัดส่งผลการประเมิน 
 ตนเองใหส้ านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว 
-แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ โดยผ่านกระบวนการประชาคม  
 และ/หรอืการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 หรืออื่นๆ ตามสมควร 

11 จัดเตรียมเอกสารข้อมลูเพือ่รบัการตรวจประเมิน รางวัลพระปกเกล้าทองค า 
ประจ าปี 2561 ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

เดอืนกรกฎาคม -  
เดือนสงิหาคม 2561 

12 จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เดือนกันยายน 2561 
13 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผูบ้รหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถ่ิน) เดือนกันยายน 2561 
14 จัดท าโครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล เดือนละ 1 ครั้ง (12 เดือน) 

ภายในปีงบประมาณ 
2561 

15 จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 3) 
-ด าเนินการตามโครงการฯ เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ทีี่เพิ่มเติมหรือ 
 เปลี่ยนแปลง 
-คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ดอนแก้ว จัดท าร่าง 
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีที่เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
 เสนอคณะกรรมการพฒันา อบต.ดอนแก้ว 
-คณะกรรมการพฒันา อบต.ดอนแก้ว และประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง 
 แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีที่เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอนายก อบต.ดอนแก้ว 
-นายก อบต.ดอนแก้ว เสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ีทีเ่พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ต่อสภา อบต.ดอนแก้ว เพื่อให้ความเห็นชอบ 
-นายก อบต.ดอนแก้ว พิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีทีเ่พิ่มเติม 
 หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปทีี่เพิม่เติมหรือ 
 เปลี่ยนแปลง 
-ส่งรปูเล่มใหผู้้ก ากับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ประชาสมัพันธ์ให้ 
 ประชาชนทราบ 

ภายในปีงบประมาณ 
2561 

16 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1-37) ภายในปีงบประมาณ 
2561 

17 เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1-14) ภายในปีงบประมาณ 
2561 
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18 บันทึกข้อมลูในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผล (E-plan) ภายในปีงบประมาณ 
2561 

19 ประชุม/อบรม/สมัมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนและงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ 
2561 

20 งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ภายในปีงบประมาณ 
2561 

 
คุณทัศฎาภร ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัดฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานปีที่ผ่าน

มา  ดังนี้ 
               ถ่ายภาพน่ิง และวีดีโอ                        จ านวน 16,184 Files   , 238  Folders  

ทางเว็ปไซด ์www.donkaewlocal.go.th                       จ านวน   55 ครั้ง 
ทางเว็ปไซด ์www.facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ   จ านวน 171 ครั้ง 
ข่าว อบต.ดอนแก้ว ส่งสื่อมวลชน                              จ านวน   37 ครั้ง 
ข่าวสารจากหนังสือพมิพ ์                                     จ านวน   15 ครั้ง 
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย                           จ านวน 121 ครั้ง 
ข่าวสารค าร้อง ร้องทกุข์ ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต        จ านวน     4 ครั้ง 
ข่าวสารข้อความทางอินเตอรเ์น็ต                                จ านวน   82 ครั้ง 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว                    จ านวน   53 ครั้ง 

                จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560 ห้องศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงต าบลดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว 
                จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์ต าบลดอนแก้ว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 วันศุกร์ ที่16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์                    
อบต.ดอนแก้ว 
              จั ดก ารป ระ ชุมคณ ะบ ริห าร ศูนย์ ข้ อมู ล ข่ าวสารแล ะคณ ะท างาน ศูนย์ ข้ อมู ล ข่ าวสาร                         
อบต.ดอนแก้ว ประจ าปี 2561 วันพุธ ที่  20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
อ านวยการ อบต.ดอนแก้ว 
               จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว ประจ าปี 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารบุญญา
ภรณ์ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
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สรปุงานประชาสมัพันธ์ อบต.ดอนแก้ว ประจ าปี 2561 
 
 
 

ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

1 9 ต.ค.60 รับสมัครงาน ครูช่วยสอน และ ต าแหน่ง ครูสอนปฐมวัย         
2 9 ต.ค.60 เชิญร่วมประกวดค าขวัญเน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล         
3 9 ต.ค.60 ถวายดอกไม้จันทน์ตามแบบพระราชทาน อ.แม่ริม 11,600 ดอก         
4 9 ต.ค.60 ประชาสัมพันธ์รับชุดจิตอาสา         
5 16 ต.ค.60 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9         
6 16 ต.ค.60 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตอน 1         
7 16 ต.ค.60 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตอน 2         
8 16 ต.ค.60 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตอน 3         
9 16 ต.ค.60 สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ตอน 4         

10 16 ต.ค.60 สอบถามครูอัตราจ้างที่ อบต จ้าง มีสวัสดิการ ประกันสังคมหรือไม่ / Thanachai Aueawibunysri         
11 18 ต.ค.60 ถ่ายทอดสดการประชุมภาคีเครือข่าย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ก านัน-ผู้ใหญ ่         
12 18 ต.ค.60 ถ่ายทอดสด ถวายความอาลัย ร.9         
13 18 ต.ค.60 ภาคีร่วมประชุมเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์         
14 24 ต.ค.60 ประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์         
15 24 ต.ค.60 สอบถามข้อมูลลงทะเบียน ถ่ายภาพในงานพระราชพิธี 26 ตุลา / Art Nuttakit         
16 27 ต.ค.60 พระเมรุมาศ เก็บไว้ในความทรงจ า          
17 30 ต.ค.60 ขอเบอร์กองสวัสดิการสังคม / สุนันท์ อินฟากท่า         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1910438079220178.1073742096.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1913180652279254.1073742097.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1914022998861686.1073742098.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1916777331919586.1073742099.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3?source=feed_text
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ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

18 31 ต.ค.60 มีรายชื่อท าเนียบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 /  Ankhana Thananchai         
19 2 พ.ย.60 ประเพณีลอยกระทงต าบลดอนแก้ว 60         
20 02 พ.ย.60 เก่ียวกับ การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ / รร ผู้สูงอายุ ด้วยคะ ขอบคุณคะ / Natty Boonpet         
21 8 พ.ย.60 มีการเผาขยะใต้เสาไฟฟ้าหน้าที่ตรวจสภาพ / หมอใบขวัญ อัครชัยศุภค์         
22 8 พ.ย.60 นักกีฬาเปตอง อบต.ดอนแก้ว ตัวแทนเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ         
23 10พ.ย.60 ขอรูปเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / Phichayaket Khonchob         
24 13 พ.ย.60 สัญญาประชาคม สัญญาทางใจ ไทยทั้งชาติ         
25 13 พ.ย.60 หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ         
26 17 พ.ย.60 อบต.ทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพ่ร่ มีความประสงค์จะไปศึกษาดุูงาน / Panita Jaiyakul         
27 20 พ.ย.60 รณรงค์ยุติความรุนแรง เพื่อรู้วิธีสร้างความสุขในครอบครัว         
28 20 ธ.ค.60 สนับสนุนกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปี 61         
29 21 พ.ย.60 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบลดอนแก้ว         
30 23 พ.ย.60 ผู้พิการในระบบประกันสังคม ใช้สิทธ์เลือกสถานพยาบาลได้         
31 27 พ.ย.60 จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-ว่ิงการกุศล "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าว

ไปด้วยกัน" 
        

32 28 พ.ย.60 กระเป๋าเอกสารหาย        

33 28 พ.ย.60 ก าหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมาย         
34 30 พ.ย.60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1920813438182642.1073742100.1562155564048433&type=3
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ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

35 30 พ.ย.60 การออก อบต.สัญจรและประชาคมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)         
36 30 พ.ย.60 กบก าลังจะมาอ๊บๆ         
37 31 ต.ค.60 มีรายชื่อท าเนียบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 / Ankhana Thananchai         
38 1 ธ.ค.61 ชาวเชียงใหม่ร่วมใจก้าวไปด้วยกัน เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว         
39 1 ธ.ค.61 วันรวมน้ าใจช่วยกาชาด         
40 1 ธ.ค.60 วันต่อต้านคอร์รัปชั่น         
41 1 ธ.ค.60 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาอุปสมบท         
42 6 ธ.ค.60 ขอเบอร์ติดต่อนักพัฒนาชุมชน / นุชนาถ ศรีฝั้น         
43 6 ธ.ค.60 ถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามหน้าที่และภารกิจ  2561 หมู่ 7         
44 6 ธ.ค.60 ถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามหน้าที่และภารกิจ 2561 หมู่ 10         
45 7 ธ.ค.60 ถามว่า อบต.ดอนแก้วมีบริการรับสูบส้วมไหม / Ann Pdd         
46 11 ธ.ค.60 เชิญเจ้าหน้าที่ท างานเก่ียวกับผู้สูงอายุ ร่วมสัมมนา Smart Home Smart Living for Aging Society / 

Jaisiri Aey 
        

47 11 ธ.ค.61 กองทุนวันละบาทจัดการประชุม และมอบทุนการศึกษา          
48 13 ธ.ค.60 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบลดอนแก้ว         
49 12 ธ.ค.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้         
50 12 ธ.ค.60 สายโทรศัพท์ สายไฟ ก็ขาดบ่อย หม้อแปลงพังให้ อบต.ดูแล         
51 13 ธ.ค.60 เปิดศูนย์ดูแลสัตว์ต าบลดอนแก้ว         
52 13 ธ.ค.60 ร่วมบริจาคมือถือเก่า ไปสร้างโรงพยาบาลใหม่         
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ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

53 14 ธ.ค.60 ก าหนดการยื่นแบบและช าระภาษีท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561         
54 15 ธ.ค.60 สอบถามรถขยะ มาเก็บที่ลานเนินนุ่ม / Sammie Sohot         
55 19 ธ.ค.60 ต้อนรับคณะดูงาน อบต.หัวช้าง         
56 20 ธ.ค.60 สอบถามข้อมูล นโยบายของ อบต. ในเว็ป / Chaichana Kongdin         
57 20 ธ.ค.60 การอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สสส.         
58 20 ธ.ค.60 ท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า         
59 21 ธ.ค.60 ต้อนรับคณะดูงาน อบต.สมอทอง         
60 21 ธ.ค.60 เชิญร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล         
61 22 ธ.ค.60 คลิ๊ป ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน         
62 22 ธ.ค.60 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามหน้าที่และภารกิจ 2561s หมู่ 6         
63 25 พ.ย.60 การจุดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน         
64 26 ธ.ค.60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลคลองแงะ         
65 28 ธ.ค.60 ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561         
66 28 ธ.ค.60 การจัดงาน Chiangmai. CAD# 1 Festival 2017         
67 29 ธ.ค.60 วิทยุสื่อสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งสภาพอากาศ         
68 3 ม.ค.61 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.ดอนแก้ว ได้ร่วมกันจัดงานท าบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสปีใหม่         
69 3 ม.ค.61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเดือน ม.ค.61         
70 4 ม.ค.61 การจัดงานทอดผ้าป่ากองทุนหลักประกันสุขภาพ         
71 03 ม.ค.61 ติดต่อการศึกษาดูงาน / Demos Logos         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1945646802365972.1073742104.1562155564048433&type=3
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ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

71 8 ม.ค.61 ปฏิทินข่าว วันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านดอนแก้ว         
72 8 ม.ค.61 ปฏิทินข่าว  อบต.วังพร้าวดูงาน         
73 4 ม.ค.61 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา         
74 8 ม.ค.61 ส่ง vdo เดอะม้ง #11 งานฤดูหนาวเชียงใหม่ ลงเพจ / ชูชีพ มูลสถาน         
75 8 ม.ค.61 วันเด็กปีน้ีทางอบต.จัดงานวันที่เท่าไหร่ / ตลอดชีวิต ฉันเชื่อในสิ่งที่คิด         
76 8 ม.ค.61 คลิ๊ป เดอะม้ง งานฤดูหนาวเชียงใหม่         
77 8 ม.ค.61 หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 61         
78 8 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ สนง.กระทรวงศึกษาธิการ         
79 9 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2651 อบต.ดอนแก้ว         
80 10 ม.ค.61 “ในหลวง” พระราชทานพระราโชวาท เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 2561         
81 10 ม.ค.61 หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 61         
82 11 ม.ค.61 เงินผู้สูงอายุที่โอนเข้าธนาคารเข้าวันไหน / Noi Kaewsan         
83 11 ม.ค.61 ขอสอบถามสมัครพนักงาน/ Patt Maki Ai Chan         
84 11 ม.ค.61 เชิญร่วมงานวันเด็ก         
85 12 ม.ค.60 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 6 อัตรา         
86 15 ม.ค.61 วันเด็กแห่งชาติ 61          
87 15 ม.ค.61 รับรางวัล “ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ าระดับประเทศประจ าปี 2560  /หน่วยงานเครือข่าย         
88 16 ม.ค.61 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนต าบล         
89 12 ม.ค.60 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 6 อัตรา         
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D39%26v%3D3EsimpziY3o&h=ATMBl7G5UzEwFxpKthOXXmmnwGyl_E3p81RTH8pyXCtdQa2g_mTbqJ3DqTNkH6FCUUhpO4qFa1q2t7LZh7kmtvTA0yTJcudb4w6HoFNI2t8pUW9JbGwQxPkkKuwTm5GC6oLx8LnfYmI&s=1&enc=AZORJm7bFVEeIl5euJtU6hKhNsJq7PpBfjKwi3LvyJNvyqRFlnF25NMrSF-XGuPFTP3NZIjBPjtqTbrS6_X2iwFaZZhzlZ0WmhiL6Rka2zcyvg
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1950600225203963.1073742105.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1950600225203963.1073742105.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1953643611566291.1073742106.1562155564048433&type=3
http://www.donkaewlocal.go.th/
http://www.facebook/
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90 7 ก.พ.61 ทต. ม่วงยายดูงาน         
91 16 ก.พ.61 วันแม่ศรีเรือนต าบลดอนแก้ว         
92 16 ก.พ.61 การแข่งขันกีฬามหาสนุก “ดอนแก้วเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2561         
93 16 ม.ค.61 ของขวัญมหาดไทยส่งความสุข รับปีใหม่ 2561 ด้วย 14 โครงการพิเศษ         
94 17 ม.ค.61 สอบถาม อบต. มีหน่วยงานช่วยเหลือ. ร้องทุกข์ / น้องฝน น้องฝน         
95 17 ม.ค.61 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ         
96 19 ม.ค.61 ถวายผ้าป่ากองทุน สปสช.         
97 19 ก.พ.61 ผลการแข่งขันกีฬามหาสนุก “ดอนแก้วเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2561         
98 22 ม.ค.61  เลือกตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์         
99 22 ม.ค.61 คลิ๊ป มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่          

100 23 ม.ค.61 สอบถามประกาศผลพนักงานจ้าง / จิณตมลรัศ อาคะโรจน์         
101 24 ม.ค.61 ขอเข้าศึกษาดูงาน / อบต ลาดยาว         
102 30 ม.ค.61 วันสุดท้ายขงการช าระภาษี         
103 30 ม.ค.61 ยื่นแบบก่อสร้างใช้แบบก่ีชุด / Weerapong Maikewe         
104 30 ม.ค.61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านไร่         
105 30 ม.ค.61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ยะรัง         
106 1 ก.พ. 61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเดือน มี.ค.61         
107 2 ก.พ.60 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่         
108 5 ก.พ.61 ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1955710401359612.1073742107.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1957144314549554.1073742108.1562155564048433&type=3
http://www.donkaewlocal.go.th/
http://www.facebook/
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เรื่อง 
 
 

 
 

        

109 5 ก.พ.61 “ว่ิงการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน 2561        

110 5 ก.พ.61 การประกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์        

111 5 ก.พ.61 ประกาศห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย        

112 6 ก.พ.61 สอบถามค่ะ มีหมู่บ้านข้างเคียงทุบก าแพงท ารั้ว ของตัวเอง ถูกต้องไหม / Pimpa Chainisong        

113 6 ก.พ.61 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ 61         
114 7 ก.พ.61 ประกาศสุนัขหาย         
115 8 ก.พ.60 ประชาสัมพันธ์ช าระภาษีสัญจร         
116 8 ก.พ.61 การประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ         
117 8 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข         
118 7 ก.พ.61 สอบถามเส้นทางมาหมู่ 4 / Phattarapond Thainiyom         
119 9 ก.พ.61 ที่พักคนชราต่างชาติ.อยู่ตรงไหน / เทวภัทร พรมเอ่ียม         
120 13 ก.พ.61 สอบถามเรืองศึกษาดูงาน / Surang Pantavong         
121 14 ก.พ.61 อถล.รักษ์โลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว (สนามหญ้าโรงเรียนบ้านดอนแก้ว)         
122 14 ก.พ.61 “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”         
123 12 ก.พ.61 เชิญร่วมท าบุญตักบาตรนม        

124 13 ก.พ.61 การติดตามค่าคุณภาพอากาศ        

125 14 ก.พ.61 อบต.บ้านใหม่ จ.สงขลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี         
126 14 ก.พ.61 ก าหนดเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ประจ าปี 2561         
127 16 ก.พ.61 การตัดต้นไม้ที่ทาง อ บ ต. ปลูกไว้ มีความผิดม้ัยคะ / Supa Thonglom         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1964450340485618.1073742109.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1965444010386251.1073742110.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1968330980097554.1073742111.1562155564048433&type=3
http://www.donkaewlocal.go.th/
http://www.facebook/
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เรื่อง 
 
 

 
 

        

128 16 ก.พ.61 เชิญร่วมงานดอนแก้วเกมส์          
129 18 ก.พ.61 สอบถามจะมาสมัครสอบ / สุขุมาภรณ์ พูนศรีโชติ         
130 19 ก.พ.61 เชิญร่วมท าบุญตักบาตรนม         
131 19 ก.พ.61 เชิญร่วมบริจาคโลหิต         
132 19 ก.พ.61 รับสมัครบุคลากร จ านวน 5 อัตรา         
133 19 ก.พ.61 สนใจอยากโอนย้าย ครูเอกประถมศึกษา คศ.1 /คนเหนือ มนต์เหนือเวียงพิงค์         
134 20 ก.พ.61 รับสมัครนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่         
135 21 ก.พ.61 ถ่ายทอดสดเรื่องอ่ืนๆ ในการประชุมสภาสามัญสมัยที่หน่ึง ครั้งที่2         
136 22 ก.พ.61 “งานวันถักทอสายใยร้อยดวงใจคนพิการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยต าบลดอนแก้วครั้งที่ 11” / 

www.kaojorleuk-media.com 
        

137 22 ก.พ.61 ภาพการประชุมสภาสามัญสมัยที่หน่ึง ครั้งที่2         
138 22 ก.พ.61 ขอเชิญชวนประชาชนต าบลดอนแก้วร่วมโครงการ ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน         
139 22 ก.พ.61 แจ้งข่าววันถักทอ /  ทรงวุฒิ ทับทอง         
140 23 ก.พ.61 ถ่ายทอดสด การประชุมสภาสามัญสมัยที่หน่ึง ครั้งที่2 ปี2561         
141 23 ก.พ.61 เปิดกีฬา ดอนแก้วเกมส์ / ไทยนิวส์         
142  อบต.ดอนแก้ว จัดงาน “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยต าบลดอนแก้ว ครั้งที่ 

11” / เชียงใหม่นิวส์ 
        

143 23 ก.พ.61 “วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ” ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๑         
142 23 ก.พ.61 การแข่งขันกีฬามหาสนุก “ดอนแก้วเกมส์” ครั้งที่ 21         
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1972154136381905.1073742113.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1972154136381905.1073742113.1562155564048433&type=3
http://www.donkaewlocal.go.th/
http://www.facebook/
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143 26 ก.พ. 61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเดือน มี.ค.61         
144 26 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่บกพร่องทางความเห็น         
145 26 ก.พ.61 อบต.ดอนแก้ว จัดงาน “วันถักทอสายใยคนพิการ / ไทยนิวส์         
146 1 มี.ค.61  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ-ผู้สูงอายุ จัดงานวันถักทอสายใยร้อยดวงใจ ครั้งที่11 / ไทยนิวส์         
147 1 มี.ค.61 ภาพถ่ายที่ระลึก / ไทยนิวส์         
148 2 มี.ค.61 ปทิตตา สุดด้วงแก้ว ประธานศูนย์ฟื้นฟูฯ จัดงาน “วันถักทอฯ” / ไทยนิวส์         
149 5 มี.ค.61 ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
150 2 มี.ค.61 อบต.ดอนแก้วร่วมกับภาคี จิตอาสาฉีดวัคซีนสุนัขจรจัด         
151 5 มี.ค.61 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.9         
152 5 มี.ค.61 ผบ.มทบ.33 ประชุมติดตามคืบหน้าพัฒนาคลองแม่ข่า / ไทยนิวส์         
153 7 มี.ค.61  “วันแม่ศรีเรือนต าบลดอนแก้ว” ประจ าปี 2561          
154 7 มี.ค.61 ข้างบ้านเปิดเพลง เสียงดัง แจ้งได้ที่ไหน พระนอน ซอย  3 / Nicky Chen         
155 8 มี.ค.61 ถ่ายทอดสดการประชุมโครงการผันน้ าจากล าน้ าแม่สาผ่านล าเหมืองเข้าสู่คลองแม่ข่า         
156 9 มี.ค.61 1 วันท้องถิ่นไทย อบต.ดอนแก้ว ปี 61         
157 9 มี.ค.61 เชิญร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร         
158 13 มี.ค.61 แสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่         
159 13 มี.ค.61 พื้นที่ดอนแก้วอาหารอร่อยและปลอดภัย         
160 13 มี.ค.61 เทศบาลต าบลคลองขุด จ.สตูล สอบถามดูงาน / Chon Chon         

 

ww
w.

do
nk

ae
wl

oc
al

.go
.th

 

ww
w.

fac
eb

oo
k 

ข่า
วส

่งส
ื่อม

วล
ชน

  
 ข่า

วห
นัง

สือ
พมิ

พ ์
 

ค า
ร้อ

งท
าง

อิน
เต

อร
์เน

็ต 
 

 

เส
ียง

ตา
มส

าย
 

ข้อ
คว

าม
ทา

งอ
ินเ

ตอ
ร์เน

็ต 

บอ
ร์ด

ปร
ะช

าส
ัมพ

ันธ์
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1976191375978181.1073742116.1562155564048433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1977592285838090.1073742117.1562155564048433&type=3
http://www.donkaewlocal.go.th/
http://www.facebook/
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161 15 มี.ค.61 พลังเครือข่ายดอนแก้ว “ปลูกวัคซีน ป้องกันเด็กจมน้ า”         
162 15 มี.ค. 61 สอบถามชมรมผู้สูงอายุว่ามีก่ีคน / Saranphat Taweechat         
163 15 มี.ค.61  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์         
164 15 มี.ค.61 พลังเครือข่ายดอนแก้ว “ปลูกวัคซีน ป้องกันเด็กจมน้ า”         
165 16 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตการกุศล         
166 16 มี.ค.61 ถ่ายทอดสดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 วาระ พิจารณาแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561         
167 16 มี.ค.61 ถ่ายทอดสดการประชุมจัดเตรียมงานรดน้ าหัวผู้อายุ 61         
168 18 มี.ค.61 แจ้งประปารั่ว หมู่ 3 /เด่นชัย ธนดิษฐ์พงศ์         
169 19 มี.ค.61 เชิญประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า         
170 19 มี.ค.61 โรงแรมรายา เฮอริเทจ รับสมัครพนักงาน        

171 19 มี.ค.61 เชิญร่วมกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสวัสดิการชมรมผู้ส่ือข่าว เชียงใหม่และทุนการศึกษาบุตร        

172 19 มี.ค.61 รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางความเห็น        

173 20 มี.ค.61 ปิดประกาศเช่าที่ดินพัสดุ หมู่ 8         
174 21 มี.ค.61 การจัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลดอนแก้ว          

175 21 มี.ค.61 เชิญเข้าร่วมประชุม โครงการออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม        

176 22 มี.ค.61   รับนักเรียนนักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน        

177 22 มี.ค.61   ตัวแทนเปตองเชียงใหม่และตัวแทนภาคไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่าน        
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178 22 มี.ค.61 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาค “เบี้ยเพิ่มทุน” บุญเพิ่มโอกาส”        

179 23 มี.ค.61 ข้อมูลรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดอนแก้วเนรมิต / Punnisa N Dol        

180 26 มี.ค.61  สุนัขหายจากหมู่บ้านพอใจ         
181 26 มี.ค.61 สปสช.ต.ดอนแก้ว รับเกียรติบัตรรางวัลกองทุนสุขภาพต าบลดีเด่น         
182 26 มี.ค.61 ร่วมพัฒนาต้นน้ าคลองแม่ข่า และจัดเก็บขยะถนนสายหลัก         
183 26 มี.ค.61 พลังท้องที่ ท้องถิ่น  จิตอาสา ต.ดอนแก้ว ร่วมพัฒนาต้นน้ าแม่ข่า         
184 26 มี.ค.61 Vdo การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วาระพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561         
185 27 มี.ค.61 สมัครใช้บริการ ฟิตเนส / BlackManofart Luc         
186 27 มี.ค.61 แสดงความยินดีกับผู้ก านันต าบลดอนแก้ว คนใหม่         
187 30 มี.ค.61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เม.ย.61         
188 30 มี.ค.61  บัณฑิตน้อย ร.ร.บ้านดอนแก้ว         
189 30 มี.ค.61 บัณฑิตน้อย โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา         
190 2 เม.ย.61 ประปาแม่ริม งดจ่ายน้ าเพื่อซ่อมแซม         
191 2 เม.ย.61 วันหยุดราชการพิเศษ        

192 3 เม.ย.61 ประกาศชมรมเปตอง        

193 3 เม.ย.61 เชิญร่วมท าบุญ เจ้าอาวาสวัดสภณาราม        

194 4 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์จ้าง นศ.ฝึกงาน ช่วยงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561         
195 4 เม.ย.61 ยินดีกับครอบครัว “กันธวัง” รับรางวัลครอบครัวร่มเย็น จ.เชียงใหม่ 2561         
196 4 เม.ย.61 แจ้งสุนัขหาย  หมู่ 7         
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197 9 เม.ย.61 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา         
198 9 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์งานบรรพชาสามเณร        

199 16 เม.ย.61 เตือนพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย.         
200 17 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์มอบ โควตาพิเศษ 1 เทศบาล 1 คนพลังงาน         
201 17 เม.ย.61 แนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน        

202 17 เม.ย.61 สอบถามคับ พอจะรู้จักรถเดือนส่งนักเรียนยุพราช / Sattawat Chainum        

203 18 เม.ย.61 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครงาน 6 ต าแหน่ง         
204 19 เม.ย.61 สระเกล้าด าหัวนายอ าเภอแม่ริม         
205 19 เม.ย.61 ข้อมูลเรืองความมันคงอาหาร / Aratchaporn Khanoei         
206 24 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์สุนัขหาย         
207 25 เม.ย.61 สรุปผลการประชุม เส้นทางเลี่ยงเมืองแม่ริม         
208 28 เม.ย.61 หมู่บ้านทองประกาย มีคนเอาขยะมาทิ้งใกล้บ้าน / Prasarn Keowpair        

209 30 เม.ย.61 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ        

210 30 เม.ย.61 ถ่ายทอดสด ประชุมภาคี เดือน เม.ย.61         
211 30 เม.ย.61 ภาพภาคี เดือน เม.ย.61         
212 3 พ.ค.61 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเลกทรอนิกส์ อบต.ดอนแก้ว         
213 3 พ.ค.61 เต้าเสียบและเต้ารับส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป : ชุดสายพ่วง         
214 3 พ.ค.61 ประกาศรายชือผู้มีสิทธ์สอบพนักงาน วันพุธที่ 23 พ.ค.61         
215 3 พ.ค.61 สอบถาม ผู้ช่วยช่างเครื่องกล รับเพศหญิงม้ัย / กุ้งนาง ภาวิณี         
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216 3 พ.ค.61 สอบถามธุรการมีกรอบว่างรึยัง / Nueng Maliwan         
217 4 พ.ค.61 แจ้งฝนตกน้ าขังระบายไม่ได้ครับ / Nicky Chen         
218 4 พ.ค.61 แจ้งประชุมประสานงานโครงการสิทธิแรงงาน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ุ 

/ Suchart Trakoonhutip 
        

219 5 พ.ค.61 สอบถามมาสมัครงานธุรการ / Nual Nuannapa         
220 7 พ.ค.61 แนวทางการเข้าถึงสิทธ์ิในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. พ.ศ.2560         
221 7 พ.ค.61 ผลการคัดเลือกผู้หญิงเก่ง ปี 2561  นางวราภรณ์ วงศ์อนันต์ ส.อบต.บ้านช้าง อ.แม่แตง         
222 7 พ.ค.61 สอบถามมาสมัครงานธุรการ / Ratree Udomsin        

223 7 พ.ค.61 สอบถามมาสมัครงานธุรการ / น' แนท        

224 8 พ.ค.61 ติดต่อการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ / Nok Suriya          
225 10 พ.ค.61 สอบถาม วันสอบข้อเขียนวันไหน / Nam' Hataichanok         
226 11 พ.ค.61 สอบถามงานธุรการรับวุฒิอะไร / Nalita Tantra         
227 13 พ.ค.61 สอบถามมาสมัครงานธุรการ / Sisara Chomputong         
228 18 พ.ค.61 สอบถามมีต้นมะเกลือจ าหน่ายหรือไม่ / เพชร ดี้ปัญญา         
229 18 พ.ค.61 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต         
230 18 พ.ค.61 สอบถามเรื่องสมัครสอบ / Rawat Focus Wongchai         
231 17 พ.ค.61 เส้นทางบุญปลอดขยะ รับสมัครอาสาสมัครช่วยรณรงค์การคัดแยกขยะ          
231 21 พ.ค.61 เชิญร่วมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค"         
233 21 พ.ค.61 สอบถามก าหนดสอบผู้ช่วยช่างวันไหน / Pachara Panyateeralert         
234 21 พ.ค.61 ประชาสัมพันธ์แมวหาย         
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235 21 พ.ค.61 สอบถามการแต่งตัวมาสมัครสอบ / Pipat Krungthip         
236 22 พ.ค.61 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษา ม.รามค าแหง         
237 22 พ.ค.61 เชิญเที่ยวงานเปิดกาดอินทรีย์ กาด 100 ปี หลวงปู่จันทร์         
238 24 พ.ค.61 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจ าปี         
239 24 พ.ค.61 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป         
240 24 พ.ค.61 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
        

241 24 พ.ค.61 ภารกิจของ สนง. ยุติธรรม         
242 25 พ.ค.61 สอบถามเรื่องสมัครสอบ / Aumaim Ziiza        

243 25 พ.ค.61 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง         
244 28 พ.ค.61 สอบถามเรื่องกองทุนหมู่บ้าน / Nim Nuttanitcha         
245 28 พ.ค.61 สอบถามเรื่อยใบภาษีสะสมอาหาร / Keakaii Saranya         
246 1 มิ.ย.61 แจ้งขยะบนสะพานลอยหน้า รพ.นครพิงค์เยอะมากค่ะ / Suphanee Boontawong         
247 5 มิ.ย.61 แจ้งเอกสารเชิญประชุม / Thunyapat Sroysiab         
248 12 มิ.ย.61 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษา ม.พะเยา         
249 14 มิ.ย.61 แจ้งสมัครงานยังผู้สอบ / M'marisa S'stitch        

250 18 มิ.ย.61 หมวดทางหลวงแม่ริม รับสมัครงาน         
251 30 พ.ค.61 เชิญร่วมงานสรงน้ าพระนอนขอนม่วงปี 61         
252 31 พ.ค.61 รับสมัครงาน 5 ต าแหน่ง         
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253 1 มิ.ย.61 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม         
254 1 มิ.ย.61 ขยะบนสะพานลอยหน้า รพ.นครพิงค์เยอะมากค่ะ / Suphanee Boontawong        

255 4 มิ.ย.61 Vdo ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า         
256 6 มิ.ย.61 อบต.ดอนแก้ว สรงน้ าพระนอน         
257 11 มิ.ย.61 ภาพ ขบวนแห่เครื่องสักการะ และบั้งไฟ ประเพณีสรงน้ าวัดพระนอน(ของม่วง)61         
258 11 มิ.ย.61 ไลฟ์สด ขบวนแห่เครื่องสักการะ หมากสุ่มหมากเบ็ง น้ าอบ น้ าหอมและขบวนแห่บั้งไฟหม่ืน ประเพณีสรง

น้ าพระนอน-พระธาตุ ประจ าปี 2561 
        

  259 13 มิ.ย.61 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ดอนแก้ว 61         
260 13 มิ.ย.61 อบต.ดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้าง         
261 14 มิ.ย.61 งานขับรถนักเรียนยังสมัครได้อยู่ไหมครับ / M'marisa S'stitch        

262 15 มิ.ย.61 หมวดทางหลวงแม่ริม รับสมัครลูกจ้างรายวัน         
263 18 มิ.ย.61 คลิ๊บ การประชุมกลู่มพลังผู้น าและภาคีเครือข่ายต าบลดอนแก้ว ครั้งที่ 3/61         
264 19 มิ.ย.61 การประชุมกลู่มพลังผู้น าและภาคีเครือข่ายต าบลดอนแก้ว ครั้งที่ 3/61         
265 20  มิ.ย.61 ประชาสัมพันธ์ งานบุญบั้งไปพระนอน          
266 25 มิ.ย.61 งานใส่บาตรพระอุปคุต         
267 25 มิ.ย.61 เหรียญกษาปณ์ ราคา 10 บ., 5 บ., 2 บ., 1 บ., 50 สตางค์ และ 25 สตางค์ ใช้หมุนเวียนในระบบแล้ว          
268 25 มิ.ย.61 ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาวอลเลย์บอล ชายหญิง 61         
269 25 มิ.ย.61 ขออนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ศพด. อบต.ดอนแก้ว / Tipwan Pogpayom         
270 25 มิ.ย.61 ประสานเรื่องการศึกษาดูงาน มหาวิชชาลัยของดอนแก้ว / Uraiwan Seesud         
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271 26 มิ.ย.61 ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม ประจ าปีงบประมาณ 2561         
272 26 มิ.ย.61 คลิ๊บ 1  การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 256         
273 26 มิ.ย.61 คลิ๊บ 2  การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 256         
274 26 มิ.ย.61 ภาพบรรยากาศ การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 256         
275 26 มิ.ย.61 การยื่นขอเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 / Jacrira Kueang         
276 29 มิ.ย.61 สาธารณสุข อ.แม่ริม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก          
277 29 มิ.ย.61 คลิ๊ป 1 คลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่         
278 29 มิ.ย.61 คลิ๊ป 2 คลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่         
279 29 มิ.ย.61 คลิ๊ป 3 คลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่         
280 30 มิ.ย.61 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เปิดคลินิกให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ อบต.ดอนแก้ว         
281 30 มิ.ย.61 เบอร์เจ้าหน้าที่ที่ให้ความสะดวก         
282 3 ก.ค.61  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ         
283 3 ก.ค.61 การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลดอนแก้ว ปี 61         
284 4 ก.ค.61 ภาพการประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี 2561         
285 4 ก.ค.61 คลิ๊บ 1 การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี 2561         
286 4 ก.ค.61 คลิ๊บ 2 การประชุมสภา อบต.ดอนแก้ว สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี 2561         
287 5 ก.ค.61 รับสมัครงานจ้างตามภารกิจและจ้างทั่วไป         
288 9 ก.ค.61 แหล่งท่องเที่ยวสุดท๊อป ต.ดอนแก้ว          
289 10 ก.ค.61 เชิญร่วมปลูกต้นรังผึ้งและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ         
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290 12 ก.ค.61 ประชาสัมพันธ์ข่าวส านักงานขนส่งเชียงใหม่สัญจร อ.แม่ริม         
291 12 ก.ค.61 กิจกรรมเดินว่ิง         
292 13 ก.ค.61 เชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา         
293 13 ก.ค.61 เชิญร่วมท าบุญตักบาตรกิจกรรมเข้าพรรษา         
294 13 ก.ค.61 คลิ๊บ 1 การประชุมสภาสมัยสามัญทีสาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561         
295 13 ก.ค.61 คลิ๊บ 2 การประชุมสภาสมัยสามัญทีสาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561         
296 14 ก.ค.61 อบต.ดอนแก้ว อบต.แม่สา และ อบต.ห้วยทราย จัดโครงการบูรณาการในการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
        

297 14 ก.ค.61 หนังสือเชิญประชุมฯ วันที่ 18 ก.ค.61 / Thunyapat Sroysiab         
298 17 ก.ค.61 รับสมัครจิตอาสา         
299 18 ก.ค.61 ขอเบอร์โทรผู้รับผิดชอบงาน ltc / Junjira Mam         
300 19 ก.ค.61 รับบริจาคโลหิต         
301 19 ก.ค.61 โครงการผ่อนช าระค่าติดตั้งประปา         
302 21 ก.ค.61 คลิ๊ป เริ่มงานวันมอบปัญญาบัตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข  เวทีสานพลังฐานสร้างสุข         
303 21 ก.ค.61 คลิ๊ป สันทนาการ เวทีสานพลังฐานสร้างสุข         
304 23 ก.ค.61 โครงการเดินว่ิงการกุศล         
305 23 ก.ค.61 คลิ๊ป อปท.พร้อมรับโอน รพ.สต.         
306 25 ก.ค.61 ดาวน์โหลด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ตามลิงค์น้ีได้เลยค่ะ         
307 25 ก.ค.61 ดอนแก้ว To be smart สร้างฐานสุขให้คนไทย         
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308 25 ก.ค.61 ภาพ พิธีมอบปัญญาบัตร มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข 61         
309 25 ก.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2561         
310 25 ก.ค.61 จ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน/Nalita Tantra        

311 25 ก.ค.61 จะขอดูงานเก่ียวกับกลุ่มสตรีค่ะ / Rodjana Rose         
312 25 ก.ค.61 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการขยะ/Sutichat Jaikham         
313 25 ก.ค.61 ขอตัวอย่างโครงการโรงเรียนผุ้สูงอายุ / Thep Wonglakorn        

314 26 ก.ค.61 คลิ๊ป 1   จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2561        

315 26 ก.ค.61 คลิ๊ป 1   จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2561        

316 26 ก.ค.61 4kr ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561 ณ วัดดอนแก้ว        

317 26 ก.ค.61 ขยายเวลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ         
318 26 ก.ค.61 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร staff โครงการ volunteer of chinese จ านวน 1 คน        

319 26 ก.ค.61 แจ้งผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี 2561 ลงวันที่ 26 ก.ค.61        

320 27 ก.ค.61 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6/Sarawut Saenvicha        

321 31 ก.ค.61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ         
322 31 ก.ค.61 รบกวนแก้ปัญหาการเผาขยะของอบต.บริเวณสุสานบ้านป่าแงะ        

323 1 ส.ค.61 ข้อมูล เก่ียวกับนวัตกรรมสังคม มหาวิชชาลัยดอนแก้ว/Bongkoch Sudasna        

324 1 ส.ค.61 ความก้าวในการซ้ือที่ดินข้าง อบต/Pattakarn Neamyoo        

325 1 ส.ค.61 มายืมของไม่บอกล่วงหน้า/ปิยพล คนเดินดิน        
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326 1 ส.ค.61 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10        

327 3 ส.ค.61 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิครับสมัคร นศ.ระดับ ป.ตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต         

328 3 ส.ค.61 สถ.ชวนเที่ยว!!!! ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น        

329 3 ส.ค.61 รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 ต าแหน่ง         
330 3 ส.ค.61 แสดงความยินดีผู้ว่าฯ เชียงใหม่ คนใหม่        

331 3 ส.ค.61 การประชุมคัดเลือก “เพชรดอนแก้ว” และ “คนดีศรีดอนแก้ว” 61รอบ 1        

332 8 ส.ค.61 อบต.ดอนแก้ว ลุ้น 2 รางวัล พระปกเกล้า – ธรรมาภิบาล ประกาศผลเดือนกันยายน/ไทยนิวส์        

333 8 ส.ค.61 รับสมัครงานภารโรง         

334 8 ส.ค.61 รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ภารโรง         

335 9 ส.ค.61 ร่วมท าบุญ วันสถาปนาหน่วย กองพันพัฒนาที่ 3         
336 9 ส.ค.61 เชิญร่วมบริจาคโลหิต         
337 9 ส.ค.61 การรับฉีดวัคซีน         
338 9 ส.ค.61 สอบถามเรื่องหนังสือที่เชิญประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE/ทูบีนัมเบอร์วัน เชียงใหม่         
339 10 ส.ค.61  คลิ๊ป รณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2561"         
340 10 ส.ค.61 ค าขวัญของนายกรัฐมนตรี เน่ืองในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2561         
341 22 ส.ค.61  ผลการประเมิน LPA : 2561         
342 23 ส.ค.61 ประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง สนับสนุนการสอน (ภารโรง)          
343 28 ส.ค.61 อบต. สบเปิง จัดงานวันเงาะโรงเรียนและของดี อ.แม่แตง         
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     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

342 30 ส.ค.61 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนสายพันธ์ุดอนแก้ว“Donkaew DNA” รางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 15 ปีซ้อน /ไทยนิวส์ / เชียงใหม่นิวส์ 

   

 

     

343 30 ส.ค.61 ต าแหน่งงานยังว่าง.!!! มองหางานราชการแว๊ปมาอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด้วยคะ        

344 31 ส.ค.61 สอบถามสมัคร ปั่น ว่ิง  ของ รพ.ชุมชนต าบลดอนแก้ว / Kanjana Maysa        

345 31 ส.ค.61 แสดงความยินดีกับรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 / ไทยนิวส์, นายกมอบดอกไม้        

346 31 ส.ค.61 เชิญอบรม ใบขับขี่ มีอีก 1 ทางมาเสนอ        

347 5 ก.ย.61 แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ตามประกาศนายอ าเภอแม่ริม         
348 5 ก.ย.61 พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 / ไทยนิวส์ /ก านันรับรางวัล, เพชรดอนแก้ว    

 

 

     

349 5 ก.ย.61 มอบใบปัญญาบัตร โรงเรียนฮอมสุข ประจ าปี 2561        

350 5 ก.ย.61 ครอบครัวต้นแบบต าบลดอนแก้ว”ประจ าปี 2561        

351 5 ก.ย.61 สอบถามเรื่องการถมดิน / Sutaen Aunliwan        

352 6 ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ         

353 12 ก.ย. 61 สอบถาม สมัครครูดนตรีไทย / Title Chiang Mai         
354 12 ก.ย. 61 สอบถามหัวข้อศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ อบต ดอนแก้ว / Carunetr Thammaket        

355 12 ก.ย. 61 ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชายไทย ที่เกิดปีมะเส็ง 2544 ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน        

356 12 ก.ย. 61 แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพเรียกเก็บน้ าประปาโดยตรงจากประชาชน        

357 12 ก.ย. 61 เรียน ปวส.ภาคสมทบ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ว.เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ         
538 13 ก.ย. 61 สอบถามค่ะ ที่ อบต ต าแหน่ง ผอ.กองคลังว่างหรือไม่ / Pronpan Saysunee        
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2107113959552588&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDl83-0eo8-lB7_X5m8E8WDajXOhnOR9LEr7Gu5_3Y3yxhZsnGRHUjbUc_YT_6xdU8rvqAkOAq45UgfqRMjF8y0g7CLIXuZtE_3-RbQHf_vIcY_Oslg8NVUAciCIIgM8HON_gM6oKasfEG11155QrrYsSGY5Xuj6s5GW-JmXaMd_efi7zCHEA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2107118362885481&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAjuTunY0nlt_UVNQ19YKooAumFSml1H8bZhgjTMQ8r0_kJ0prMzVlxVj5jh57dXTulnBIAqs4vYyNe3l9bAVy-Y5sqy4bh-TYFadyzr9pCEhphGihrFN3kDJ_dl2DsRNac4ndc5NeDjY0SfwlSdhsegeBDvm96v6LiOsiz5dlcbzimpjg_og&__tn__=-UC-R
http://www.donkaewlocal.go.th/
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ล าดับ 

 
 
 
     วันที่ 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

 
 

        

539 13 ก.ย. 61 สนใจสมัครงานครูเอกปฐมวัยค่ะ / ค่าของคน อยู่ที่ใจ        

540 14 ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย        

541 14 ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "DOPA Plus"        

542 17 ก.ย.61 ไลฟ์สด ประชุมกลุ่มพลังผู้น าและภาคีเครือข่ายต าบลดอนแก้ว ครั้งที่ 3/2561         

543 17 ก.ย.61 ภาพประชุมกลุ่มพลังผู้น าและภาคีเครือข่ายต าบลดอนแก้ว ครั้งที่ 3/2561        

544 18 ก.ย.61 ภาพประชุมคณะกรรมการซ้ือที่ดิน         
545 18 ก.ย.61 ไลฟ์สด การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2561         
546 18 ก.ย.61 ภาพการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2561         
547 20 ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์ งูเข้าบ้านต้องท าอย่างไร         
548 21 ก.ย.61 ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 2 ต าแหน่ง และรับสมัครพนักงานจ้าง ก.ย.61  4 ต าแหน่ง         
549 21 ก.ย.61 ห้ามน าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย         
550 21 ก.ย.61 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเดือน ตุลาคม 2561         

551 27 ก.ย.61 ชมรมแม่ดีเด่น มอบเงินช่วยเหลือนางปวน ใจรัก        
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2113847902212527&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBNulAtz266QmlmWrZUotebz-_KCtQhf9iYYzwSoPdp_dmCgJijc_hDXF2E8ZI8maXLzhg1cl1wrOz_iy_oSQstMjDGyYZz42dO0yDzwiiV9CQNpIyA8Kf4T19ceXYfwG_2xo2Kv86f68yNJtmtpvaqU3c7wPWwJISSXCOHor_hSlCxnbrkvg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2114236872173630&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBe0Mqa9NjpTsOqBcz_QCX5Z5KTN-ywnuQUyua7zZ8K1JQ9flvHGmkgpgvOhrt3UvJU9Gil6iadnkukQtOVho9WhioOE5_sZSyB69Vt8y_U7UlKgf8un-obcadYTzzfEPNZ3mAdjIFHBYTlAm1hTHSeQ6IkJMTdbd97YkR5cQ_AIQmqLfIobg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2114236872173630&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBe0Mqa9NjpTsOqBcz_QCX5Z5KTN-ywnuQUyua7zZ8K1JQ9flvHGmkgpgvOhrt3UvJU9Gil6iadnkukQtOVho9WhioOE5_sZSyB69Vt8y_U7UlKgf8un-obcadYTzzfEPNZ3mAdjIFHBYTlAm1hTHSeQ6IkJMTdbd97YkR5cQ_AIQmqLfIobg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2115671418696842&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBSF4BY67uNURwQnuKbrqhlNVlvIGscBGitop8JfVM_BKaWfTI3DHW2tbBMs6sEmckzRdMCIxfKZS9SEKOpfNUDbxOlqBfCnhtdym_RqGzUFJGn1yD91zH05IyAM0yXDCr7H8LXqWnSapjJepD3-o8kKsL-00pOU_qpllWTRdE0I38ykWo8KQ&__tn__=-UC-R
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คุณสายฝน ส าหรับงานกิจการสภาฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
งานกิจการสภา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

1. จัดประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 60 - 30 กันยายน 61)  
จ านวน  6  ครั้ง 
1.1  สมัยสามญัสมัยทีส่ี่   ประจ าปี  2560  วันจันทรท์ี่  13  พฤศจิกายน  2560   
1.2  สมัยสามญัสมัยทีห่นึ่ง  ประจ าปี  2561  วันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2561 
1.3  สมัยสามญัสมัยทีห่นึ่ง  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  วันพุธที่  21  กุมภาพันธ์  2561 
1.4  สมัยสามญัสมัยทีส่อง  ประจ าปี  2561  วันพุธที่  18  เมษายน  2561 
1.5  สมัยสามญัสมัยทีส่าม  ประจ าปี  2561  วันพุธที่  4 กรกฎาคม  2561 
1.6  สมัยสามญัสมัยทีส่าม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561 

2. จัดประชุมสภาสมัยวิสามญัประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 60 - 30 กันยายน 61)  
จ านวน  6  ครั้ง 
2.1  สมัยวิสามัญสมัยที่ห้า  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2560  วันอังคารที่  10  ตุลาคม  2560 
2.2  สมัยวิสามัญสมัยที่หก  ประจ าปี  2560  วันพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  2560 
2.3  สมัยวิสามัญสมัยที่หนึง่  ประจ าปี  2561  วันศุกร์ที่  16  มีนาคม  2561 
2.4  สมัยวิสามัญสมัยที่หนึง่  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  วันจันทร์ที่  26  มีนาคม  2561 
2.5  สมัยวิสามัญสมัยที่สอง  ประจ าปี  2561  วันอังคารที่  26  มิถุนายน  2561 
2.6  สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ประจ าปี  2561  วันอังคารที่  11  กันยายน  2561 
2.7  สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  วันอังคารที่  18  กันยายน  2561 
2.8  สมัยวิสามัญสมัยที่สาม  ครั้งที่  3  ประจ าปี  2560  วันอังคารที่  25  กันยายน  2561 

3.  น าคณะสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมอบรมเทคนิคป้องกันการร่วมรับผิดจากการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย  การจ่ายขาดเงินสะสมของสภาท้องถ่ิน พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชน  ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่)  รุ่นที่   6  จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ระหว่างวันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ  จังหวัดเพชรบุรี 

4.  ประสานงานการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  2561  จัดโดย
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  20 -23  มีนาคม  2561  ณ  
โรงแรมรอยัลเพนนินซูล่า เชียงใหม่ 

 
งานท่ีได้รับมอบหมาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

1.  ร่วมขบวนรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันอาทิตย์ที่  15  เมษายน  2561 
2.  ร่วมงานประเพณีรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุต าบลดอนแก้ว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  เมษายน  2561 
3.  ร่วมขบวนแห่น้ าสรงพระนอน  เมื่อวันจันทรท์ี่  11  มิถุนายน  2561 
4.  ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์คุณธรรม  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย  ระหว่างวันที่  13 – 16  

มิถุนายน  2561 
5.  จัดเตรียมเอกสาร  และรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  ประจ าปี  2561   
6.  ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีมอบปัญญาบัตรสถานีอนามัยถ่ายโอน  ณ  อิมแพคเมืองทองธานี  ระหว่าง

วันที่  19 – 21  กรกฎาคม  2561 
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7.  จัดประชุมสมาคมองค์การบรหิารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  (เชียงใหม่)  เมื่อวันองัคารที่  24  
กรกฎาคม  2561 

8.  ร่วมประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  เมื่อวันพฤหสับดทีี่  26  กรกฎาคม  2561 
9.  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัล  อปท.ทีม่ีการบรหิารจัดการที่ดี  ประจ าปี  2561  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2561 
10.  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองค า  เมื่อวันพุธที่  15  สิงหาคม  2561 
11.  อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพฒันาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้น าท้องถ่ิน และบุคลากร

ของ อบต.ดอนแก้ว (ผูบ้รหิาร , สมาชิกฯ , พนักงานเจ้าหน้าที่)  เมื่อวันที่  22  และ  24  กันยายน  
2561  ณ  เทศบาลต าบลแมส่าย  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

12.  บันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ขบวนรถบุปผาชาติอ าเภอแม่ริม 
13.  พิธีกร  และงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสุปวีณ์ ในส่วนของกองคลัง  ขอรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
1. งานการเงินและบัญชี  
 1.1 รายรับจริง ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 127,292,370.22 บาท 
  1) รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง     4,106,568.86 บาท 
  2) รายได้จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให ้   35,422,665.03  บาท 
  3) รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให ้    13,501,250.54 บาท 
  4) รายได้จากเงินอุดหนุน     69,899,799.96 บาท 
  5) รายรับจากเงินสะสม         286,299.97 บาท 
 1.2 รายจ่ายจริง ปปีระมาณ 2561 จ านวน  138,248,404.92 บาท 
  1) รายจ่ายงบกลาง     16,181,381.00 บาท 
  2) รายจ่ายประจ า     56,147,629.35 บาท 
  3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน     11,500,015.98 บาท 
  4) รายจ่ายพเิศษ (เงินอุดหนุน)    33,754,662.55 บาท 
  5) รายจ่ายกันไว้เบิกเหลือ่มป ี    20,664,716.04 บาท 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ : ได้ด าเนินการตามโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดเกบ็รายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว โดย
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้ ภาษีสัญจร ภาษีวันหยุด ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีได้ จ านวน 
2,894,219.20 บาท 
 1. ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน   2,250,178.28  บาท 
 2. ภาษีบ ารุงท้องที ่     236,443.52  บาท 
 3. ภาษีป้าย      407,597.40  บาท 
3. งานแผนที่ภาษี : ได้ท าการจัดท าแผนที่แมบ่ท แผนที่หมูบ่้าน และลงข้อมลูทะเบียนทรัพยส์ิน ใน LTAX 
3000 
4. งานพัสดุ : ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบรหิารพสัดุภาครัฐ และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 อบต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2561 
 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประเภทการจัดหา  จ านวนโครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  
 วิธีเฉพาะเจาะจงไมเ่กิน 5 แสนบาท 157 14,258,592.99 
 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ 2 2,447,185.00 
 วิธีคัดเลือก 1 1,009,010.00 
 รวม 160 17,714,787.99 
 รายงานการจ าหน่ายทรัพย์สิน 

   รายงานการจ าหน่ายทรพัย์สินประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 กองคลังไดจ้ าหน่ายทรัพยส์ิน จ านวน 34 รายการ 
โดยเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงนิ 780.- บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
ดังรายการต่อไปนี้   การ 

  ล าดับ
ท่ี 

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ แบบ ลักษณะ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. 485–46–0001- 
0022 

เต้นท์ผ้าใบ 22 หลัง 10.00 220.00 

2. 400–40–0009- 
0018 

โต๊ะประชุม 10 ตัว 5.00 50.00 

3. 400–43-0023 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 1 ตัว 5.00 5.00 
4. 400-44-0027-0036 โต๊ะขายของขนาด 1.00x4.50x0.80 10 ตัว 5.00 50.00 
5. 400-45-0044-0045 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 2 ตัว 5.00 10.00 
6. 400-46-0086-0088 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 3 ตัว 5.00 15.00 
7. 401-41-0108-0157 เก้าอี้ประชุม 50 ตัว 5.00 250.00 
8. 401-48-0434 เก้าอี้คอมพิวเตอร ์ 1 ตัว 5.00 5.00 
9. 401-48-0435 เก้าอี้ท างานผ้าฝ้าย แบบมที้าวแทน 1 ตัว 5.00 5.00 

10. 401-48-0436 เก้าอี้ท างานผ้าฝ้าย แบบมที้าวแขน 1 ตัว 5.00 5.00 
11. 401-48-0437-0439 เก้าอี้ท างานผ้าฝ้าย แบบมที้าวแขน (ใหญ่) 3 ตัว 5.00 15.00 
12. 401-49-0440 เก้าอี้ท างานผ้าฝ้าย แบบมที้าวแขน (ใหญ่) 1 ตัว 5.00 5.00 
13. 432-38-0001-0002 พัดลมตั้งพื้นโตชิบา 2 เครื่อง 5.00 10.00 
14. 478-40-0001 เครื่องโทรสาร พานาโซนิค KXF 1000 B 1 เครื่อง 5.00 5.00 
15. 457-45-0001-0003 ขาต้ังไมโครโฟน 3 ตัว 5.00 15.00 
16. 458-45-0001-0003 ไมโครโฟน 3 ตัว 5.00 15.00 
17. 452-38-0001 กล้องถ่ายรูป Canon Prima Twins 1 ตัว 5.00 5.00 
18. 434-41-0001 ม่านปรับแสง 1 ชุด 5.00 5.00 
19. 434-41-0002 ผ้าม่าน 1 ชุด 5.00 5.00 
20. 488-40-0001 Printer Epson LQ 2070 1 เครื่อง 5.00 5.00 
21. 488-44-0002 Printer Epson EPL 2070 1 เครื่อง 5.00 5.00 
22. 488-46-0004 Printer Deskjet 1 เครื่อง 5.00 5.00 
23. 055-41-0001 ปั๊มน้ า ฮิตาชิ 250 w. 1 เครื่อง 5.00 5.00 
24. 051-46-0001 ไม้สตาฟฟ์แบบพับยาว 4 ม. 1 อัน 5.00 5.00 
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25. 077-40-0001 เทปวัดระยะ 1 อัน 5.00 5.00 
26. 077-40-0002 เทปวัดระยะ 1 อัน 5.00 5.00 
27. 077-40-0003 เทปวัดระยะ ขนาด 6*50 ม. 1 อัน 5.00 5.00 
28. 077-48-0004 เทปวัดระยะแม่เหล็กเคลือบไนล่อน 13*50 ม. 1 เครื่อง 5.00 5.00 
29. 055-41-0002 เครื่องสูบน้ า ฮอนด้า จี 200 1 เครื่อง 5.00 5.00 
30. 478-48-0004 เครื่องโทรสาร Brother 102oc 1 เครื่อง 5.00 5.00 
31. 441-41-0001-0002 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง 5.00 10.00 
32. 441-46-0003-0004 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง 5.00 10.00 
33. 441-48-0005 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง 5.00 5.00 
34. 625-42-0001 เครื่องพ่นยา 1 เครื่อง 5.00 5.00 

รวม      (เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  780.00 
 

โครงการตามข้อบญัญัติ อบต.ดอนแก้ว ประจ าปงีบประมาณ 2561 
กองคลงั อบต.ดอนแก้ว 

 
1. โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี       34,804.00 บาท 
2. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดเกบ็รายได้      14,390.00 บาท 
3. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง 39,640.00 บาท 
    และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ตารางรายรับจริง  ปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

                                      รายการ                                
ปีงบประมาณ  2561 

รวม 
1.รายได้ท่ี อปท. จัดเก็บเอง             4,106,568.86  
     1.1  รายได้ที่ได้จากภาษีอากร   
1.1.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  2,217,203.28  
          1.1.2  ภาษีบ ารุงท้องที ่       236,443.52  
          1.1.3  ภาษีป้าย      407,597.40  
     1.2 รายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอากร   
          1.2.1  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
             1.2.1.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการขายสุรา         5,111.90  
             1.2.1.2  ค่าธรรมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           83,822.00  
   1.2.1.3  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ   
                 -ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนขยะมูลฝอย                 59,550.00  
                 -ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                   2,450.00  
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                 1.2.1.4  ค่าปรบัผู้กระท าความผิดกฎหมายและข้อบงัคับท้องถ่ิน   
                     -ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                 17,000.00  
                     -ค่าปรับผิดสัญญา                164,699.00  
             1.2.1.5  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการสาธารณสุข   
                     -ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ                 44,800.00  
                     - ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                   2,000.00  
                     - ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่ทีจ่ าหน่ายอาหารฯ                            -    
             1.2.1.6  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร    
                    - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง                   3,510.00  
             1.2.1.7  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   
                    -  ค่าใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล                            -    
                    -  ค่าจดทะเบียนพาณิชย์                   4,690.00  
                    -  ค่าธรรมเนียมในการขุดหรือถมดิน                            -    
                    -  อื่น ๆ                   5,210.00  
       1.2 2. รายได้จากทรัพย์สิน   
            1.2.2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                446,642.30  
        1.2.3. รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย ์   
            1.2.3.1 รายได้จากด าเนินกจิการตลาด                233,493.00  
       1.2.4. รายได้เบ็ดเตล็ด   
             1.2.4.1 เงินอทุิศให ้                 19,809.50  
             1.2.4.2 ค่าขายแบบแปลน                 52,200.00  
             1.2.4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                      119.00  
             1.2.4.4 เบ็ดเตล็ด                100,217.96  
 2.  รายได้จากภาษีอากรท่ีรัฐจัดเก็บให้           35,422,665.03  
          2.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   
                2.1.1  ภาษีมูลค่าเพิม่ตามกฎหมายท้องถ่ิน (1 ใน 9)             8,306,845.73  
          2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                865,468.97  
          2.3  ภาษีสุรา                            -    
          2.4  ภาษีสรรพสามิต           12,486,790.50  
          2.5  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้                 64,077.50  
          2.6  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน           13,578,383.00  
          2.7  เงินเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                 121,099.33  
          2.8 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล                            -    
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 3.  รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลแบ่งให้           13,501,250.54  
          3.1  ภาษีมูลค่าเพิ่มทีจ่ัดสรรให้ตาม พรบ.ก าหนดแผน           11,771,786.14  
          3.2  ค่าภาคหลวงแร่                136,150.46  
          3.3  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                 76,391.27  
          3.4  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน             1,516,922.67  
4.  รายได้จากเงินอุดหนุน           69,899,799.96  
          4.1  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           45,207,235.00  
          4.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ           24,692,564.96  

 รวมรายได้ (1+2+3+4)          122,930,284.39  
5. รายรับจากเงินสะสม                286,299.97  
6.  เงินกู ้                            -    
          6.1  เงินกู้จากธนาคาร                            -    
          6.2  เงินกู้จาก กสท. และ กสอ.                            -    
7.  ส ารองรายรบั                            -    

 รวมรายรบั (1+2+3+4+5+6+7)          123,216,584.36  
ตารางรายจา่ยจริง (ตามหมวด) ปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
ประจ าปีงบประมาณ  2561 

                                      รายการ                                
ปีงบประมาณ  2561 

รวม 
1.  รายจ่ายงบกลาง       16,179,422.86  
     1.1  รายจ่ายตามข้อผกูพัน       15,689,672.86 
     1.2  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ           489,750.00  
           ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)   
     1.3  เงินส ารองจ่าย                      -    
2.  รายจ่ายประจ า       56,144,187.49  
     2.1  เงินเดือน       17,714,008.04  
     2.2  ค่าจ้างประจ า           443,760.00  
     2.3  ค่าจ้างช่ัวคราว         9,772,536.83  
     2.4  ค่าตอบแทน           351,740.00  
     2.5  ค่าใช้สอย       18,233,770.18  
     2.6  ค่าวัสด ุ         6,081,817.82  
     2.7  หมวดค่าสาธารณูปโภค         1,463,312.38  
     2.8  หมวดเงินอุดหนุน         2,063,242.24  
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     2.9  หมวดรายจ่ายอื่น ๆ            20,000.00  
3.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน       11,520,015.98  
     3.1  ค่าครุภัณฑ์         1,981,215.00  
     3.2  ค่าที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง         9,538,800.98  
     3.3  อื่น ๆ                      -    
4.  รายจ่ายพิเศษ       33,692,564.96  
     4.1  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ       33,692,564.96  
5.  รวมรายจา่ย (1+2+3+4)     117,539,191.29  
  

                                      สรุปรายรับ-รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
รวมรายรับ 
รวมรายจ่าย 
เงินเหลอืจ่ายตกเป็นเงินสะสม 

122,930,284.39 
117,536,191.29 

5,394,093.10 
 
 
 
คุณหนุ่ม ในส่วนของกองส่งเสริมการเกษตร  ขอรายงานผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ หมายเหต ุ
1. โครงการเกษตรเขตเมือง สมาชิกกลุ่มเกษตรเขตเมือง,เกษตรกร 259 ครัวเรือน 21,579  
2. โครงการจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ินด้าน

การเกษตรและแหลง่น้ า 
ประชาชนในหมูท่ี่ 1-10 

ผู้เข้าร่วมประชาคม - 
 

3. โครงการจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม ้ ประชาชนผู้ยื่นค ารอ้ง 83 ค าร้อง 4,713  
4. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางด้าน

การเกษตร(จดหมายข่าวเกษตรดอนแก้ว) ปทีี่ 9 
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

10 หมู่บ้าน 3,531 
 

5. โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์บริเวณพื้นทีส่าธารณะที่
ประชาชนใช้ประโยชนร์่วมกัน 

พื้นที่ภายในส านักงาน 
พื้นที่สาธารณะประโยชน ์

2 แห่ง 
1 แห่ง 

19,580 
 

6. โครงการอบรมการท าการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการผลิต (การท าเช้ือ BT และ BS ก าจัดโรคพืช) 

เกษตรกรและคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดอนแก้ว 

35 คน 9,812 
 

7. โครงการฝกึอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แกเ่กษตรกร         
(การเลี้ยงปูนา) 

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
35 คน 7,610 

 

8. โครงการเพิม่พูนทกัษะและประสิทธิภาพคณะกรรมการ
บรหิารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลดอนแก้ว 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดอนแก้ว และ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

13 คน 20,000 
 

9. โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าว - - -  
10. โครงการสง่เสรมิการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และวัสดุ 

เหลือใช้ทางการเกษตร 
กิ่งไม้ใบไมจ้ากค าร้อง 
เศษอาหารจากโครงการขยะบุฟเฟ ่

32 ตัน 19,847 
 

11. โครงการฝกึอบรมการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 
(การท าสบูส่มุนไพรจากพืชท้องถ่ิน) 

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
45 คน 9,860 

 

12. เป็นวิทยากรฐานเรียนรู(้รบัคณะดูงานโรงปุ๋ยหมกั) หน่วยงานภายนอก 10 คณะ -  
13. การแจกต้นไม้/กล้าไม ้ พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 259 คน -  
14. กิจกรรมปลูกต้นไม ้ หมู่ 2, 3, 4, 6  200 คน -  
15. การแจกปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที ่ 45 คน -  
16. การจัดนิทรรศการในกจิกรรมของหน่วยงาน, ชุมชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที ่ 6 ครั้ง -  
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รองฯ ยุทธนา ส าหรับกองสวัสดิการสังคม  ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จ านวนโครงการทัง้หมด 28 โครงการ  
ด าเนินการ 26 โครงการ  
ไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ 
งบประมาณ  258,000 บาท 
เบิกจ่าย  163,121.91 บาท 
คงเหลือ  94,878 บาท 
  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมเข้มแข็ง(พาลกูจูง
หลานเข้าวัด) 

5,000 4,995 5 

โครงการครอบครัวสร้างสุข 5,000 2,550 2,450 

โครงการครอบครัวสุขสันต์อยู่ด้วยกันวันอาทิตย ์ 5,000 3,674 1,326 

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 15,000 11,276.41 3,723.59 

โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชน 5,000 0.00 5,000 

โครงการเตรียมตัวก่อนตาย 8,000 8,000 0.00 

โครงการเตรียมตัวก่อนสูงวัย 5,000 4,609 391 

โครงการธรรมะสัญจร 5,000 3,360 1,640 
โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา 15,000 11,500 3,500 
โครงการประกวดและส่งเสริมของดีต าบลดอนแก้ว 40,000 0.00 40,000 
โครงการฝกึทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 5,000 5,000 0.00 
โครงการฝกึอบรมอาชีพให้กบัประชาชนต าบลดอนแก้ว 10,000 9,400 600 
โครงการฝกึอบรมทกัษะอาชีพให้กบัคนพิการ 5,000 4831.50 168.50 
โครงการฝกึอบรมทกัษะอาชีพใหผู้้สงูอายุ 5,000 4,908 92 
โครงการฝกึอบรมทกัษะอาชีพระยะสัน้ตามความถนัด 10,000 9,982 8 
โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 5,000 3,450 1,550 
โครงการพัฒนาโรงเรียนฮอมสุขต าบลดอนแก้ว 15,000 13,647 1,353 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูสู้งอายุต าบลดอนแก้ว 5,000 3,900 1,100 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอนแก้ว 

5,000 3,762 1,238 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลดอนแก้ว 

5,000 4,800 200 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลดอนแก้วเพือ่ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 

5,000 4,433 567 

โครงการเพิม่พื้นทีส่ร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 30,000 2,500 27,500 
โครงการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจัดการคณะกรรมการ 10,000 9,800 200 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
สตรีต าบลดอนแก้ว 
โครงการเยาวชนพันธ์ุดีใส่ใจวิถีภูมิปญัญาล้านนา 5,000 4,987 13 
โครงการรณรงค์ด้านสทิธิมนุษยชนและต่อต้านการค้า
มนุษย์ในชุมชน 

5,000 4,800 200 

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาทกัษะอาชีพให้กบัแกนน าสตรี
ในต าบลดอนแก้ว 

10,000 9,992 8 

โครงการสานสายใยวัยใสกบัผูสู้งอายุ 5,000 4,740 260 
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมบทบาทสตรี “แม่ศรเีรือน
ต าบลดอนแก้ว” 

10,000 8,225 1,775 

 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวนโครงการทัง้หมด 8 โครงการ  
ด าเนินการ 7 โครงการ  
ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 
งบประมาณ  250,500 บาท 
เบิกจ่าย  130,666 บาท 
คงเหลือ  26,134 บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มงีานท าช่วง
ปิดภาคเรียน 

70,000 69,100 900 

โครงการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา 15,000 0.00 15,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพลเมอืง
จิตอาสาต าบลดอนแก้ว 

7,500 7,484 18 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลคนพิการใน
ชุมชน 

5,000 4,887 123 

โครงการวันถักทอสายใยร้อยดวงใจคนพิการสาน
สัมพันธ์ผูสู้งวัย 

25,000 24,996 4 

โครงการศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการผูสู้งอายุใน
ชุมชนต าบลดอนแก้ว 

23,000 12,927 10,073 

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ 
ผู้สงูอายุ และผู้ประสบปญัหาทางสังคมภายในต าบล
ดอนแก้ว 

100,000 

*โอนลด 
93,700 

6,294 6 

โครงการสง่เสรมิทักษะในการดูแลผูสู้งอายุที่บ้าน 
(อผส.) 

5,000 4,988 12 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
ปลัดอุบล ขอน าเรียนความคืบหน้าโครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับจัดท าเป็นที่จอดรถ  ขณะนี้ได้

ด าเนินการในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินข้างเคียงซึ่งได้มีหลายท่านได้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ตรวจรับเมื่อวันที่  26  กันยายน  2561  โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณจาก
ปีงบประมาณ  2561  และคณะกรรมการได้เสนอให้มีการรังวัดที่ดินใหม่อีกครั้งเพื่อ
ความถูกต้องโปร่งใส  ซึ่งได้นัดกับที่ดินในวันที่  19  ตุลาคม  2561  คณะกรรมการ
ท่านใดต้องการเข้าร่วมตรวจสอบในการรังวัดที่ดิน  ก็ขอเรียนเชิญ  จากนั้นจึงจะ
ด าเนินการถม  และปรับพื้นที่เพื่อท าเป็นที่จอดรถ  รวมถึงเจาะก าแพงให้เป็นพื้นที่
เดียวกัน  งบประมาณที่จะใช้ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงก็จะใช้จากเงินรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี  2561  ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้มีการจัดสรรไปหลาย
โครงการ  เช่น  โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงภาคสนาม  โครงการปรับปรุงระบบภาพ
และเสียงห้องประชุมฯ  โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนสุสานป่าแงะ  
โครงการจัดซื้อซุ้มกาแฟ  โครงการจัดซื้อตู้แช่  โครงการปรับปรุงตลาดสด  โครงการ
จัดซื้อเครื่องมือให้การรักษาด้วยไฟฟ้า  โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  2  หลัง  โครงการประกวดผลงาน 
UPSA  ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจได้ให้ อปท. ที่ได้รับรางวัลที่ 1  และที่  
2  จัดส่งผลงาน  และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ  การเข้าคลินิก  การประชุมฯ 
อีกหลายครั้ง  โครงการก่อสร้างโรงเก็บของวัดปิยาราม  โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ฟิสเนตดอนแก้ว  โครงการจ้างลูกจ้างรายวัน  โครงการปรับปรุงห้องสนับสนุน
วิชาการ  โครงการก่อสรา้งบ้านหลังเรยีน  เพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่แอบเลิกงานก่อน
เวลา  เนื่องจากต้องไปรับบุตรหลานที่เลิกเรียนก่อนเวลา  16.30  น.  ซึ่งจะต้อง
จัดหาสถานที่ส าหรับจัดท าโครงการ  ค่าจ้างเหมาเขียนแบบ  ค่าถมดิน  โครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
โครงการอบรมจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน  
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ  โครงการขยายถนนสายหลักต าบลดอนแก้ว  ซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องกองทุนวันละบาท  ซื้อโต๊ะส าหรับรองเครื่องพิมพ์ทุกห้อง  
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ  แต่ยังไม่แน่ใจว่างบประมาณจะเพียงพอหรือไม่  
อย่างไรก็ตามก็จะขอตั้งโครงการไว้ก่อน   

คุณเชาว์ ขอหารือเรื่องพนังกั้นน้ าในหมู่บ้านแม่ปิงวิลล่า  ความยาว  150  เมตร  ได้มีการ
เสนอตั้งแต่ปี  2559  เจ้าของโครงการได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ าท่วมบ้าน
ของลูกบ้าน  ขอให้ท าพนังกั้นน้ า  โครงการขุดลอกล าเหมืองหมู่ที่  7  บริเวณหน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้าน  ที่เคยมีประชาชนท าร้านก๋วยเตี๋ยว และได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านเพื่อ
จะปรับปรุงภูมิทัศน์ป้องกันการเข้าจับจองพื้นที่ส าหรับขายของ  เรื่องต่อไป  ถนนที่
ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี  ท าให้ขับรถเร็วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจร  
ขอให้มีการติดป้ายเตือน  ลดความเร็ว  และเรื่องการจัดท าวีดีทัศน์ส าหรับน าเสนอให้



109 

 

คณะศึกษาดูงาน  ควรมีการจัดท าวีดีทัศน์แนะน าองค์กร  การจัดการของกลุ่ม
อาสาสมัคร 

คุณอุไร ได้มีการปรับปรุงถนนสายหลักตั้งแต่หมู่ที่  5  ไปจนถึงช่วงรอยต่อระหว่างหมู่ที่  2 – 
3  เป็นการเทแอสฟัลท์ฯ  เหตุใดจึงไม่ด าเนินการไปจนถึงหมู่ที่  1  เพราะมีความ
เข้าใจว่าจะต้องด าเนินการทั้งต าบล  โครงการดี ๆ เช่นน้ีก็ต้องการให้มีการด าเนินการ
ให้ครบทุกหมู่บ้าน  ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจ 

คุณสุรัตน์ ขอหารือเรื่องโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ฯ  จากการประชุมประชาชนที่ผ่านมา  ประชาชนก็
ได้สอบถามเช่นกันว่าเหตุใดหมู่บ้านทางทิศใต้จึงมีการด าเนินการ  แต่หมู่บ้านทาง
เหนือจึงไม่มีการด าเนินการ  หรือว่าจะด าเนินการต่อ  ซึ่งจากที่ท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจง
เกี่ยวกับโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ก็เข้าใจว่า
จะมีการด าเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนนี้  จึงขอสอบถามว่าจะมีการด าเนินการต่อ
จากจุดสิ้นสุดหรือไม่  อย่างไร  และเรื่องต้นไม้บดบังทัศนวิสัยในการสัญจร  เพราะใน
หมู่ที่  2  มีรถสัญจรจ านวนมาก  ทั้งจากหมู่ที่  9  หมู่ที่  1  รวมถึงต าบลแม่สา  ที่ใช้
เส้นทางในการเดินทาง  บริเวณต้นโพธ์ิ  มีต้นดอกแก้ว  ต้นข้ีเหล็ก  ซึ่งเคยน าเข้าที่
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือหลายครั้งแล้ว  โดยจะขอให้ด าเนินการตัดออก  หรือย้าย
ออก  เพราะถนนคับแคบ  ถนนเป็นหลุม  ไหล่ทางลึก  อีกทั้งยังมีเหล็กปักคาไว้
บริเวณข้างทาง  เป็นเหล็กส าหรับใช้ในการก่อสร้างตัวซี  จ านวน  2  จุด  อยากจะขอ
ความอนุเคราะห์รถกระเช้าไปดึงออก  และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือ
กรณีน้ าหลากเมื่อช่วงที่ผ่านมา  โดยได้มีการน ารถแบคโฮไปขุดลอกล าเหมืองท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง   

คุณปรสงค์ ถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดี  ก็ท าให้มีการขับข่ีรถเร็วข้ึน  ประชาชนที่อาศัย
ในที่สาธารณะบริเวณหน้าสุสานป่ารวก  ต้องการให้มีการติดตั้งป้ายลดความเร็ว  
บริเวณโค้งเจ้าบ้าน  และหากมีงบประมาณเพียงพอก็ขอให้มีการด าเนินการปรับปรุง
เพิ่มเติมจากที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   

รองฯ ยุทธนา ในส่วนของประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถาม  กรณีหมู่ที่  7  การท าพนังกั้นน้ าใน
หมู่บ้านแม่ปิงวิลล่า  ได้สอบถามกองช่างแล้ว  จะต้องประสานกับท่านสมาชิกฯ อีก
ครั้ง  ส าหรับเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์  ได้ปรึกษากับท่านนายกฯ เพื่อไปช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว  โดยเรื่องที่จะวางท่อ หรือปูตัวหนอน  ได้ปรึกษากับฝ่าย
บริหารแล้ว  ก็ทราบว่าท่อมีขนาดเล็ก  ท่านปลัดฯ ก็จะได้ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัย
แม่โจ้เพื่อเขียนแผนผังส าหรับด าเนินการ  แต่หากจะปูตัวหนอนอาจจะมีประชาชนน า
รถมาจอด  นอกจากท ารั้วกั้นไว้  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน ารถมาจอด  และได้ให้ทาง
เลขาฯ ประสานกับ  ดร.วสันต์  เพื่ อให้ทีมสมาชิกฯ ผู้น าชุมชนฯ ได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือ  ส าหรับเรื่องป้ายค าเตือน ลดความเร็ว  ซึ่งก็ได้เคยประสบกับการขับข่ี
รถเร็วของผู้ใช้ถนนเช่นกันตั้งแต่ปรับปรุงถนนเสร็จ  ก็จะหาป้ายมาติดตั้งให้ส าหรับ
หมู่บ้านที่ต้องการป้ายไปติดต้ัง  ส่วนเรื่องถนนหมู่บ้านทางด้านเหนือ  ขอมอบหมาย
ให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ขอช้ีแจงกรณีถนนที่มีการปรับปรุง  เป็นการท าเรื่องขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  ในโครงการระบุไม่ให้เกิด  8 – 10 ล้านบาท  ซึ่งได้เขียนโครงการไปหลาย
โครงการ  และโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  ในงบประมาณ  8  ล้านกว่า
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บาท  ท าให้ปริมาณงานที่ด าเนินการไม่สามารถไปถึงหมู ่บ้านทางทิศเหนือได้  เป็น
งบประมาณในปี  2561  และในปี  2562  ก็ได้เขียนโครงการเพิ่มต่อจากจุดสิ้นสุด
ของโครงการเดิม  โดยได้ขอรับการอุดหนุนในปี  2561  ไปหลายโครงการ  แต่ได้รับ
การพิจารณาเพียงเท่านี้  แต่ก็ได้ส่งโครงการเข้าไปเพื่อขอรับการพิจารณาใหม่อีกในปี  
2562  ซึ่งก็มีหลายโครงการที่เสนอเข้าไป  รวมถึงโครงการต่อยอดถนนจากหมู่  2  
ข้ึนไปจนถึงหมู่ที่   9  เขตติดต่อแม่สา   และโครงการของหมู่บ้านอัมรินทร์  
งบประมาณ  3  ล้านกว่าบาท  ปรากฏว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติเพียงโครงการของ
หมู่บ้านอัมรินทร์  ซึ่งการพิจารณาว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่  ไม่ได้อยู่ที่  อบต. เป็นผู้
พิจารณา  แต่เป็นการพิจารณาของส านักงบประมาณฯ   เมื่อปี  2562  ไม่ได้รับการ
พิจารณาก็จะต้องส่งเข้าไปขอรับการพิจารณาในปี  2563  อีก  โครงการต่าง ๆ  ได้
ส่งไปขอรับการอุดหนุนหลายแห่ง  แต่ไม่ผ่านการพิจารณา และเหตุที่หมู่บ้านอัมรินทร์
ได้รับการพิจารณาอนุมัติก็เนื่องจากเป็นถนนยางพารา  แต่สายหลักของต าบลเป็นโอ
เวอร์เลย์  ท าให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการด าเนินการถนน
ยางพารา  ส านักงบประมาณฯ จึงได้อนุมัติถนนของหมู่บ้านอัมรินทร์แทน  หากมี
งบประมาณก็จะด าเนินการให้  และของกรมฯ มีเงื่อนไข  หากถนนสายใดที่ได้ขอรับ
การอุดหนุนไปแห่งใดแล้ว  ห้ามมิให้มีการเสนอซ้ ากัน  ให้เสนอเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง
เท่านั้น  จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ได้ช้ีแจงให้ประชาชนได้เข้าใจ  ส าหรับ
ของสมาชิกฯ หมู่ที่  6  ถนนสายลงไปจนถึงสะพาน  ขณะที่ด าเนินโครงการ  ได้
ก าหนดจุดเริ่มต้นจากหมู่ที่   5  เป็นถนนสายหลักเช่ือมต่อหมู่บ้าน  ท าให้ทางที่
กล่าวถึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะด าเนินการ  แต่อาจจะของบเหลือจ่ายมาด าเนินการให้  
อย่างไรก็ตามนโยบายฝ่ายบริหารต้องการให้มกีารด าเนินการปรับปรุงถนนด้วยโอเวอร์
เลย์ทั้งต าบล อาจจะเร็วหรือช้าก็ข้ึนอยู่กับงบประมาณ  การพิจารณาจากส านัก
งบประมาณ  แต่ขอยืนยันว่าจะด าเนินการทั้งต าบล 

คุณจักรกฤษ กรณีโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  8  ไม่ได้ใช้งบประมาณจากส านักงบประมาณ  แต่ได้ใช้
งบประมาณจากโครงสร้างพื้นฐานที่แต่ละหมู่บ้านได้รับการจัดสรร  จึงขอให้ฝ่าย
บริหารได้พิจารณาเพราะหมู่ที่  8  ก็ต้องการให้มีการด าเนินการตั้งแต่ปากทางเข้า
ตลาด  ซอยข้างโลตัสลงไปจนถึงหมูท่ี่  5  เพราะถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายหลกัเช่นกัน 

ประธานสภาฯ ถนนทุกสายก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  ก็ต้องค่อย ๆ ด าเนินการกันไป  ส าหรับการ
เดินทางไปรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ขอให้ผู้ช่วยเลขาฯ ได้ช้ีแจง  เนื่องจากมี
สมาชิกฯ ได้สอบถามมา 

คุณสายฝน ในการเข้ารับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี  2561  ในวันที่  17  ตุลาคม  
2561  โดยก าหนดจัดพิธีฯ ณ  ท าเนียบรัฐบาล ทางผู้จัดงานจึงได้ก าหนดจ านวน
ผู้เข้าร่วมรับรางวัลในแต่ละ  อปท. ไม่เกิน  7  คน  รวมผู้เข้ารับรางวัล  และผู้เข้าร่วม
จัดนิทรรศการไม่เกิน  6  คน  พร้อมแจ้งรายช่ือ และทะเบียนรถที่จะใช้ในการ
เดินทางให้กับผู้จัดฯ เพื่อประสานกับทางท าเนียบฯ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดต้องการซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มี  ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 13.30  น.   


