ประวัติ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
ตำบลดอนแก้ว อยู่ติดกับศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ทำงทิศเหนือ ห่ำงจำกตัวอำเภอแม่ริมไปทำงทิศใต้
ประมำณ ๘ กิโลเมตร
อำณำเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สำ
อ.แม่ริม ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้ำงเผือก ต.ป่ำตัน อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง และ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยำนแห่งชำติ สุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมือง, ต.แม่แรม อ.แม่ริม
มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ ๔๘.๕๓ ตร.ก.ม. แบ่งเขตกำรปกครอง ออกเป็น ๑๐ หมู่บ้ำน
* มีครัวเรือน จำนวน 8,264 ครัวเรือน
* มีประชำกรประมำณ ๑6,333 คน
* ส่วนใหญ่มีอำชีพ รับจ้ำง 55.70 % , ค้ำขำย 21.31 %, รับรำชกำร 17.79 %, เกษตรกร 0.94 % ,
อื่นๆ 4.26 %
* มีหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ 53 หน่วยงำน
องค์การบริหารส่วนตาบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 มี
ฐำนะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในกำรบริหำรงำนประชำชนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้กำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนใน
ตำบลที่มีรำยได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมำณที่ล่วงมำติดต่อกันสำมปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำปีละหนึ่งแสนห้ำ
หมื่นบำท จะได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่ำ " องค์กำรบริหำรส่วนตำบล”
อบต.ดอนแก้ว เป็น อบต.ชั้น 4 รำยได้ไม่เกิน 6 ล้ำนบำท ก่อตั้งโดย ระเบียบกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่
2 มีนำคม 2538 และปัจจุบันเป็น อบต.ขนำดใหญ่
จำกอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำร และสมำชิกสภำ รวมทั้งหมด 5 ชุดด้วยกัน คณะผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว ประกอบด้วย นำยนพดล ณ เชียงใหม่ เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยมี นำยรำชันย์ บัวสุข และ นำยอนันต์ ปัญญำวีร์ เป็นที่ปรึกษำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล, นำยชำญชัย
ธนัญชัย และ นำยยุทธนำ บุญสูง เป็นรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล, นำยวิโรจน์ สมมิตร เป็นเลขำนุกำร
คณะผู้บริหำร และมีสมำชิกสภำฯ หมู่บ้ำนละ 2 คน จำนวน 10 หมู่บ้ำน
นำยฉัตรมงคล ชัยวงค์ เป็นประธำนสภำ, นำงปทิตตำ สุดด้วงแก้ว เป็นรองประธำนสภำฯ, นำงสำวพลเกต
อินตำ เป็นเลขำนุกำรสภำฯ
มีพนักงำนส่วนตำบลประกอบด้วย ข้ำรำชกำรท้องถิ่นจำนวน 55 คน ลูกจ้ำง 109 คน และลูกจ้ำงประจำ 2
คน แบ่งกองงำนออกเป็น 7 กองงำน ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
กำรศึกษำ กองสวัสดิกำรสังคม กองส่งเสริมกำรเกษตร หัวหน้ำส่วนรำชกำรประกอบด้วย นำงสำวพลเกต อินตำ
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว, นำยดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว
และรักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร และกองสวัสดิกำรสังคม, นำยพรหมเมศวร์
จันทวงศ์ หัวหน้ำสำนักปลัด , นำงสำวสุปวีณ์ ศรีโสดำ ผู้อำนวยกำรกองคลัง, นำยเกรียงไกร จันณะคำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง, มีโรงพยำบำลในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลชุมชน
ตำบลดอนแก้ว เป็นโรงพยำบำลที่ถ่ำยโอนจำกสถำนีอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เมื่อปี 2551 มี ดร.ศุทธำ
แพรสี เป็นผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนตำบลดอนแก้ว และรักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม, นำงสำวรัชนิกำนต์ บัวนำค รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ มีโรงเรียนในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว 2 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำจัดตั้งโดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว เมื่อปี 2552 เปิดกำรเรียน
กำรสอนตั้งแต่ระดับ อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6 ปัจจุบันสอนถึงชั้น ป.4 มีนักเรียนจำนวน 624 คน มี

นำงสุจินดำ ณะวิชัย รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2. โรงเรียนบ้ำนดอนแก้วถ่ำยโอนกำรจัดกำรศึกษำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำร
ทรวงศึกษำธิกำร เมื่อปี 2556 เปิดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับ อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6 มีนักเรียน
จำนวน 322 คน มีนำยโชคชัย โชคภัทรชัย เป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียน
มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 1 (โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำ)มี
นักเรียน 90 คน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว 2 (โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว) นักเรียน 98คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค.2564)
เส้นทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
2538 อบต.ดอนแก้ว ขณะนั้น ยังเป็นสภำตำบล ใช้อำคำรศำลำแม่บ้ำนหมู่ 3 ที่อยู่ขนำนกับกำแพงวัดโภณำ
รำม เป็นอำคำรทำกำร
2540 ได้เปลี่ยนเป็น อบต.ขนำดกลำง จำกกำรแบ่งกลุ่ม อบต.ใหม่ มี อบต.ขนำดใหญ่, อบต.ขนำดกลำง และ
อบต.ขนำดเล็ก
2542 อบต.ดอนแก้ว ได้เชิญชวนประชำชนส่งประกวด คำขวัญประจำ อบต. และได้ ผลกำรตัดสินคือ “สร้ำง
ท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำ พัฒนำคนให้ก้ำวไกล ควำมสุขของประชำยิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว” ปีนี้นับเป็นปี
แรกที่ดำเนินกำรคัดแยกขยะโดย โดยกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเกิดโครงกำรบริหำร
จัดกำรขยะในชุมชนตำมโครงกำร อบต.รักษ์ถิ่นรักพลังงำนร่วมกับ SADA หรือสมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน มีกำรจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง อบต.ดอนแก้ว จัดอบรมพนักงำนดับเพลิงรุ่นแรก เปิดสอบพนักงำน
ขับรถ และพนักงำนดับเพลิง จัดทำโครงกำรแผนที่ภำษี ปีนี้ได้รับรำงวัลระดับชำติครั้งแรก คือรำงวัล
กระทรวงมหำดไทยประทับใจประชำ จำกนำยสนั่น ขจรประสำท รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ปี 2543 ตุ๊ลุงทองได้สบทบทุนสร้ำงอำคำรบุญญำภรณ์เป็นจำนวน 100,000 บำท และตั้งองค์ผ้ำป่ำเพื่อ
สมทบทุนสร้ำงอำคำรบุญญำภรณ์ โดยมีพี่น้อง ชุมชน ประชำชนผู้มีจิตศรัทธำได้ร่วมกันบริจำคเงินสมทบทุนใน
กำรสร้ำงอำคำรบุญญำภรณ์หรืออำคำร ประชำ-รัฐ-รำชอุปภัมภ์ และเมื่อ 3 กรกฎำคม 43 ศูนย์แพทย์ชุมชน
จำกโรงพยำบำลนครพิงค์ตั้งศูนย์ ณ บริเวณชั้นล่ำง ของอำคำรบุญญำภรณ์ ประชำ-รัฐ-รำชอุปภัมภ์ และต่อเติม
ชั้น 2 เป็นห้องประชุม, จัดตั้ง สภำวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว, เกิดกีฬำต้ำนยำเสพติดครั้งที่ 1 ทำกำรแข่งขัน
กีฬำสำกล เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บำสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล ตอนหลังมีเพิ่ม เปตอง แชร์บอล) จนปีนั้นได้รับ
รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดศูนย์กีฬำดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่, ขณะที่ชุมชนเองก็เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำง
ชุมชนกับผู้ประกอบกำรฟำร์มสุกร หมู่ 1 บ้ำนบ่อปุ๊-สบสำหนองฟำน อบต.ดอนแก้ว จึงเป็นผู้ประสำนและไกล่
เกลี่ยในกำร แก้ไขปัญหำ ทำให้เกิดหมู่บ้ำนจัดกำรตนเองจำกกำรขัดแย้ง และชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำร่วมกันได้
โดยกำรก่อสร้ำงบ่อแก๊สชีวภำพและประชำชนได้ใช้แก๊สฟรีทั้งหมู่บ้ำน (107 ครัวเรือน), จำกกำรดำเนินกำร
จัดกำรขยะ เมื่อปี 2542 จึงเกิดหมู่บ้ำนชุมชนถังขยะทองคำหมู่ที่ 7 เกิดกองทุนขยะบ้ำนสันเหมือง และ
อำสำสมัครสิ่งแวดล้อม ในปี 2543 คือกำรบริหำรจัดกำรขยะโดยชุมชน และเกิดโรงผลิตน้ำดื่มบ่อปุ๊ เป็นวิสห
กิจชุมชนโดยกองทุนเงินล้ำน
2545 ได้รับรำงวัลพระปกเกล้ำด้ำนกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใส, ได้รับรำงวัลชุมชนถังขยะทองคำจำก
สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 , ทำพิธีเปิดลำนค้ำชุมชน หมู่ 2 โดยนำยเจริญ เองศิลป์ นำยอำเภอแม่ริม มำเป็น
ประธำน จัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว โดยขอใช้ห้องเรียน โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว
ข้ำรำชกำรบรรจุเพิ่ม 2 ตำแหน่งคือ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี และช่ำงโยธำ
2546 30 กรกฎำคม เปิดอำคำรบุญญำภรณ์ ข้ำงบนเป็นห้องประชุม ขนำด 100 ที่นั่ง ข้ำงล่ำงเป็นศูนย์
แพทย์ชุมชน, สร้ำงเตำเผำขยะสุสำนป่ำแงะ, ได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล, รับรำงวัล
อบต.ดีเด่น มิติหญิงชำย และรำงวัลธรรมำภิบำลในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร สถำบันวิจัยบทบำทหญิงและ

กำรพัฒนำสมำคม ส่งเสริมสถำนภำพสตรี, รับรำงวัลตำบลสีเขียวขจีดีเด่น จำกมูลนิธิสถำบันรำชพฤกษ์,
รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันฟุตบอล ในงำนมหกรรมกีฬำท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 3 เขตภำคเหนือตอนบน
จังหวัดน่ำน จำกบริษัท บุญรอดเบเวอร์รี่จำกัด และ รำงวัลไมโครโฟนทองคำ จำกกรมประชำสัมพันธ์,
2548 เกิดอำสำสมัครพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรและได้รับรำงวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้ำนสตรี
และครอบครัว จำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, ได้รับรำงวัล อปท.ดีเด่นด้ำนกำรจัดเก็บ
ภำษี, รับรำงวัลกำรเร่งรัดพัฒนำและปรับปรุงตลำด กระทรวงมหำดไทยเร่งรัดพัฒนำ, รำงวัลผลงำนดีในกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำนโยบำย (Green & Clean)จำก ผวจ.ชม.,
ปี 2549 รับป้ำยมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ระดับดีมำก, จัดตั้งธนำคำรวัสดุรีไซเคิล หมู่ 9,เกิดธนำคำรวัสดุรี
ไซเคิล บ้ำนสบสำหนองฟำน, มีกลุ่มหนุ่มสำวหมู่บ้ำน, กลุ่มดนตรีพื้นเมือง, รำงวัล อปท.ที่มีกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่ดี กรณีศึกษำริเริ่มท้องถิ่นกระบวนกำรนโยบำยและปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ จำก สสส. ร่วมกับมูลนิธิ
สำธำรณสุขแห่งชำติ ,ชนะเลิศกำรแข่งขันแอร์โรบิคแดนซ์ และกำรแข่งขันประกวดร้ำนค้ำชุมชน จำก อ.แม่ริม,
2550 17 ม.ค. 50 สูญเสียครั้งใหญ่ของประชำชนตำบลดอนแก้ว เมื่อพระครูโสภณ บุญญำภรณ์ หรือตุ๊จก
วัดโสภณำรำม อำเภอแม่ริม เจ้าตารับการเทศน์ปาฐกถาแบบล้านนาอันลือลั่น ท่านยังเป็นรองเจ้าคณะ
อาเภอแม่ริมมรณภำพได้มรณภำพ ท่ำนเป็นผู้ที่มีพระคุณอเนกอนันต์เมตตำอุปถัมภ์ อบต.ดอนแก้ว บริจำคทุน
ทรัพย์ก่อสร้ำงอำคำรบุญญำภรณ์ , มีกำรสร้ำงศูนย์ อปพร.อบต.ดอนแก้ว บริเวณหน้ำ โรงพยำบำลนครพิงค์
และสี่แยกกองพันสัตว์ต่ำง ต่อมำสลับที่ทำกำรกับหน่วยบริกำรประชำชนตำบลดอนแก้ว มีกำรจัดตั้ง “ทีม
กู้ภัย”1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย otos, ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับ อบต. จำกศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนเชียงใหม่มหำดไทย, รำงวัล อปท.ท้องถิ่นร่วมใจลดแยกของเหลือใช้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ จำก
สนง.สิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ และ กรมส่งเสริมสุขภำพสิ่งแวดล้อม, รำงวัลชมเชยระดับจังหวัดประเภทตลำด
ขนำดกลำงตำมโครงกำรประกวดตลำดดีมีมำตรฐำน จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, ได้รับรำงวัล
พระปกเกล้ำด้ำนกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใส, โครงกำรสร้ำงบ้ำนมั่นคงดอนแก้ว 170 หลัง หมู่ที่ 2 โดย
คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, สร้ำงบ้ำน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์รำชันย์ 2 หลัง ปัจจุบัน 6 หลัง ,และกลองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้ำนนำเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโดยกำรร่วมมือร่วมใจกันของประชำชนบ้ำนพระเจ้ำนั่งโก๋น
2551 ถ่ำยโอนสถำนีอนำมัยและเปลี่ยนชื่อสถำนีอนำมัยเป็นโรงพยำบำลชุมชนตำบล ดอนแก้ว, เกิดศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภำพคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส , เริ่มก่อสร้ำงอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ, จัดโครงกำรสุขภำวะ
สดใน เยำวชนบริโภคปลอดภัยวัดดอนแก้วโดยกำรสนับสนุนของ สสส. ต่อมำเป็นพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์วัด
ดอนแก้ว และกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้, มีกำรจัดกีฬำคนพิกำร 12 สิงหำมหำรำชินี ต่อเนื่อง 4 ปี ร่วมกับ
โรงพยำบำล, เกิดวันถักทอสำยใยร้อยดวงใจคนพิกำร, เกิดข้อบัญญัติกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร,
รับรำงวัล อปท.ดีเด่นกำรจัดสวัสดิกำรสำหรับคนพิกำร พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, รับรำงวัลศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรต้นแบบกำรสร้ำงควำมโปร่งใส, รับรำงวัลพนักงำนส่วนตำบลดีเด่น จำกสมำคมพนักงำนส่วน
ตำบลแห่งประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
2552 15 มกรำคม 52 เปิดอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ โดย นำยอมรพันธุ์นิมำนันท์ ผู้ว่ารำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิด , เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยตำบลสุขภำวะกับตำบลปำกพูน และกลับมำพัฒนำ
เป็นแม่ข่ำย ถอดบทเรียน 7 ระบบ 21 แหล่งเรียนรู้ ในโครงกำรสุภำวะชุมชนสู่ตำบลน่ำอยู่ สสส.สำนัก 3, มี
กำรพัฒนำ อสม. ให้เป็น อสมช. 9 สำขำ โดยกำรส่งบุคลำกรไปอบรมเพิ่มเติม, ก่อตั้งโรงเรียนดอนแก้วเนรมิต
ปัญญำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว, เปิดศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์, เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคน
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส,ตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด ตำมนโยบำยรัฐบำล, เกิดคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตตำบลดอนแก้ว และเกิดวันเติมสุข
2553 เกิดโครงกำร อบต.สีขำว, ต้นแบบ อปท.ต้นแบบด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต สนง.ปปช.ประจำปี 2552,

เปิดหลักสูตรสอนพ่อแม่ เตรียมควำมพร้อมให้กับพ่อแม่มือใหม่, เกิดอำสำสมัครพลังงำน, เกิดกลุ่มหัตกรรมเศษ
ผ้ำหมู่ 4
2554 เลื่อนระดับเป็น อบต.ขนำดใหญ่ เปลี่ยนส่วนงำนเป็นกองงำน, ทำบุญต่อเติมอำคำรสำนักงำนด้ำนหลัง
และชั้น 2 อำคำรอำนวยกำร ชั้นบนเป็นห้องทำงำนของกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมและสำนักปลัด ชั้น
ล่ำง เป็นห้องประกอบอำหำรและห้องรับประทำนอำหำรของเจ้ำหน้ำที่, เปิดสหกรณ์ร้ำนค้ำสวัสดิกำร, เปิด
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภำพชุมชน สำนักสงฆ์สันเหมืองประชำรำม, รับรำงวัลสตรีและครอบครัว จำกกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์,
2555 เปิดศูนย์บริกำรชุมชนตำบลดอนแก้ว ข้ำงวัดปิยำรำม โดย ม.ล.ปนัดดำ ดิศกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิด, เปิดอำคำรนวดแผนไทย โดยนำยประจวบ กันธิยะ นำยอำเภอแม่ริม เป็น
ประธำนในพิธีเปิด, ได้รับรำงวัลพระปกเกล้ำทองคำ จำกสถำบันพระปกเกล้ำ, ดร.อุบล ยะไวทย์ณวิชัย รับ
รำงวัลข้ำรำชกำรต้นแบบ ข้ำรำชกำรไทยใจสีขำว สนง. คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐ ร่วมกับ ดี ดอคคิวเมนทำรี่ จำกัด , รับรำงวัล หน่วยงำนดีเด่นในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรดำเนิน
โครงกำร ทูบีนัมเบอร์วัน จ.เชียงใหม่ และมอบรำงวัลคนดีศรีดอนแก้วเป็นปีแรก
2556 ถ่ำยโอนนักเรียนระดับปฐมวัยจำกโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว จัดตั้งโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำ ระดับ
เตรียมอนุบำล – อนุบำล 3 พัฒนำกำรจัดกำรขยะในชุมชนเป็นขยะบุฟเฟ่ ดอนแก้วโมเดลII , เกิดวิชำควำม
ปลอดภัยในชุมชน, เกิดคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลตำบลดอนแก้ว เปลี่ยนชื่อจำก คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตตำบลดอนแก้ว, ขยำยเครือข่ำยด้ำนกำรทุจริต แก่ อปท.,รับรำงวัลคุณธรรม, รับรำงวัลองค์กร
คุณธรรม โครงกำรคุณธรรม บุคคลคุณธรรม จำกศูนย์คุณธรรม,
2557 เปิดมหำวิชชำลัยดอนแก้วสร้ำงสุข ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) ได้ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำวะชุมชนสู่ตำบลน่ำอยู่ในเขตภำคเหนือตอนบน
เมื่อปี 2552 ได้ดำเนินกำรต่อยอดและยกระดับทุนทำงสังคมดังกล่ำว จนกลำยเป็นนวัตกรรมกำรดูแลสุขภำพ
ชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ, ย้ำยโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำ มำศูนย์บริกำรชุมชน ข้ำงวัดปิยำรำม, เกิด
โรงเรียนฮอมสุขที่ต่อยอดมำจำกวันเติมสุข, รับรำงวัลสร้ำงคนสร้ำงชำติ สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสั งคม กระทรวง
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ , รับรำงวัล อปท.ดีเด่นด้ำนวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วิทยำลัยจิต
อำสำ ยกระดับ อสม.และจิตอำสำ เป็นนักบริบำลชุมชน หรือ caregiver , มีธนำคำรกำยอุปกรณ์บริกำรคน
พิกำร
2558 MOU นำร่องกำรจัดกำรขยะอำเภอแม่ริม จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนแก้ว , รับป้ำยศูนย์บริกำร
คนพิกำร อบต.ดอนแก้ว, มอบใบประกำศโรงเรียนฮอมสุขเป็นปีแรก, เริ่มฟื้นฟูคลองแม่ข่ำ และพัฒนำลำเหมือง
สำผันน้ำสู่คลองแม่ข่ำ, รับรำงวัล อปท.ดีเด่นด้ำนวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2559 ทำบุญและเปิดใช้อำคำรอำคำรศูนย์อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย , MOU กำรจ้ำงงำนคน
พิกำรกับบริษัทพรีเมียร์, MOU กำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนสุขภำพกับ วิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนีเชียงใหม่, มอบบ้ำนเทิดไท้องค์รำชันย์หมู่ที่ ๖ บ้ำนนำงอำพร สิงห์คำ, เริ่มโครงกำรบ้ำนสวัสดิกำร
อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๙ รับรำงวัล อปท.ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทโดดเด่น รำงวัลที่ ๑
พร้อมเงินรำงวัล ๑๖ ล้ำนบำท , เปิดศูนย์บริกำรดอนแก้วฟิตเน็ตเซนเตอร์, รับรำงวัล LPA ในระดับดีเด่น
2560 โรงพยำบำลชุมชนตำบลดอนแก้ว ได้ร่วมบันทึกควำมตกลงควำมร่วมมือกับโรงเรียนบ้ำนศำลำ ในกำรงด
สูบบุหรี่, ร่วมมือกับ มูลนิธิแรงงำนคนพิกำรสำกลเพื่อคนพิกำรแห่งประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย (JILAF) ส่งเสริม
อำชีพให้คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้ดูแล, คัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนตำบลดอนแก้ว, มหำวิชชำ
ลัยดอนแก้วสร้ำงสุขเปิดหลักสูตรสอนให้กับสถำนีอนำมัยถ่ำยโอน ๔ รุ่น, คณะนำงฟ้ำดอนแก้วรับรำงวัล
ชนะเลิศกำรประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนประยุกต์(รำวงในงำนสันนิบำตรเทศบำล, เริ่มรับซื้อถุงพสำสติก

สะอำดเพื่ออัดแท่งเป็นปีแรก, รำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1 อปท.ต้นแบบที่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงเป็น
ระบบ ภำยใต้ชื่อ"ชุมชนสะอำด", เริ่มขับเคลื่อนโครงกำรอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ ,
ปรับปรุงตลำดสด อบต.ดอนแก้ว, ปลูกต้นไม้ทำงลอดดอนแก้ว, รับใบประกำศป้องกันเด็กจมน้ำ ระดับทองแดง,
รับรำงวัลและโล่รำงวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ " องค์กร
ครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็ก ประเภท โดดเด่น" รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัล 9,๐๐0,000 บำท
๒๕๖1 ได้กำนันคนใหม่ นำยพิพัฒน์ อินเหลำ, เริ่มกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลองตำบลดอนแก้ว, ยกฐำนะวัด
สันเหมือง, เปิดศูนย์พัฒนำคุณภำพและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ๑ ล้ำนบำท สนับสนุนงบประมำณจำก พมจ.,
ทำบุญอำคำรเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว, เริ่มนโยบำยกรีนออฟพิศ, เริ่มติดตั้งบ่อดักไขมัน (บ่อซีเมนต์)
หมู่ ๖, ซื้อที่ดินที่จอดรถ อบต.ดอนแก้ว, รับรำงวัลพระปกกล้ำทองคำ, รับรำงวัลและโล่รำงวัล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ปี ๒๕๖1 "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็ก ประเภท โดดเด่น"
รำงวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรำงวัล ๙,๐๐๐,๐๐0 บำท, รับรำงวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนดีเด่น ประจำปี 2561 ด้ำนสิ่งแวดล้อม จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, รับรำงวัลผู้ก่อกำร
ดี (Merit maker) ป้องกันกำรจมน้ำประเภทหน่วยงำนเครือข่ำยดีเด่นระดับประเทศ, รำงวัลสุดยอดชุมชน
ท้องถิ่น (Top Local Community) สสส.,รำงวัลชุมชนแบบอย่ำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์โดดเด่น
กระทรวงศึกษำธิกำร
2562 MOU โครงกำรรณรงค์แยกก่อนทิ้งกับอำเภอแม่ริม, รับรำงวัลสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับดี
,รำงวัลท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่,
เกียรติบัตร ป.ป.ช. หน่วยงำนที่ได้รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ITA ประจำปี 2561 ระดับสูง, มอบรำงวัลคนดีศรีดอนแก้ว ในวันท้องถิ่นไทยเป็นปีแรก, รพ.ชุมชน
ตำบลดอนแก้ว เปิดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ภูมิปัญญำไทย, จัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน อพสธ.
5 ด้ำน, เริ่มใช้เทคโนโลยี Video Conference ในกำรประชุม, ย้ำยห้องกองกำรศึกษำออกจำกห้อง สำนักปลัด
บน, เปิดศูนย์ดูแลสัตว์ตำบลดอนแก้ว ณ อำคำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้สูงอำยุนครพิงค์หลังเก่ำ หมู่ 3
บ้ำนศำลำ, ท้องถิ่นทั่วประเทศมำดูงำน CPR, ออกข้อบัญญัติกำรขอใช้ที่ดินสำธำรณะภำยในตำบล, จัดกิจกรรม
ดอนแก้วมินิมำรำธอน 2019, MOU ยำเสพติดกับ หมู่ 3 บ้ำนศำลำ โครงกำรหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยำ
เสพติด, แถลงข่ำวกรณีโรงเก็บพัสดุ อบต.ดอนแก้ว กับประชำชนที่ได้รับผลกระทบและร้องเรียนไปยังสื่อ
ท้องถิ่น, นำยทนันชัย ศรีวิชัยนันท์ รับรำงวัล ผู้ก่อกำรดี (Merit maker) ป้องกันกำรจมน้ำ ประเภทบุคคลดีเด่น
ระดับประเทศ
2563 เปิดอำคำรวัฒนำวิชำกร 4 ชั้น โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญำ, รับรำงวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ใน
งำนพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ, รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดข้ำวหอมมะลิของจังหวัด
เชียงใหม่ จำกกำรส่งเสริมกำรปลูกของกองส่งเสริมกำรเกษตร ,วิจัยชุมชนเศรษฐกิจเกื้อกูล, ทำธนำคำรน้ำใต้ดิน
ในสำนักงำน, เปิดโครงกำรเต้นซุมบ้ำ ที่ศูนย์ดอนแก้วฟิตเน็ต เป็นปีที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)
จัดกิจกรรมเพื่อเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น มอบอุปกรณ์ตรวจโควิด มอบหน้ำกำกอนำมัย เกษตรเขตเมือง
ปลูกผักกินเอง มอบของ ปันสุข ให้ควำมรู้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน , มอบบ้ำนให้แก่นำงอัมพร
คำลำพิศ, เกษียณ 3 แม่ทัพหญิง ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว, นำงสำววันดี หน่อคำศักดิ์
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และนำงศิรัญญำ สุนทร หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณะ
ภัย และได้รับแม่ทัพหญิงคนใหม่ นำงสำวพลเกต อินตำ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนแก้ว บริหำรงำนพนักงำนส่วน
ตำบล
จำกที่ผ่ำนมำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ทำงด้ำนต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ำที่
ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจที่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจมำให้เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ด้วยเป็น

หน่วยงำนที่อยู่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด ภำยใต้กำรบริหำรงำนงำนหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กลุ่มภำคีเครือข่ำย อันส่งผลให้ อบต.ดอนแก้ว เป็น อปท.ระดับต้น
ของประเทศ ที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องหลำยด้ำน กำรันตี ได้จำกรำงวัลหลำยรำงวัลหลำยกระทรวง รำงวัลถือ
ว่ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรทำงำน ร่วมแก้ไขปัญหำ พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำคน เพื่อควำมสุขของประชำชน
ตำบลดอนแก้ว ภำยใต้คำขวัญ ที่ว่ำ “สร้ำงท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำ พัฒนำคนให้ก้ำวไกล ควำมสุขของประชำ
ยิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว”

