


โครงการ/กจิกรรม ที่จังหวัดคัดเลือก 

ให ้อปท. จัดส่งข้อมูลใหจ้ังหวัดเพื่อบันทึกในระบบ e –Report ประกอบด้วย 

1. ตราสัญลักษณ์ ของ อปท.  

  - ชนดิไฟล์ภาพที่เหมาะสม *.jpg,*.gif,*.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640x480 pixels ส่วนรูปแนวตัง้ควรมขีนาด 

     480x640 pixels) 

2. วิสัยทัศน์ของ อปท. 

3. รายได้รวมทั้งหมดของ อปท. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2558 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

5. ค านยิมของโครงการ/กิจกรรม 

   "ถ้อยค าที่ดึงดูดความนา่สนใจ ความโดดเด่นของโครงการ เป็นถ้อยค าสั้นๆ แตส่ื่อถึงภาพรวมท้ังหมดของโครงการ" 

6. วัตถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม 

7. ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (จ านวน 4 ภาพ) 

 -  ชนดิไฟล์ภาพที่เหมาะสม *.jpg,*.gif,*.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640x480 pixels ส่วนรูปแนวตัง้ควรมขีนาด 

        480x640 pixels) 

8. แนวทางการด าเนนิงาน (เป้าหมายระยะยาว) 

9. ผลที่ได้รบั 

10. อปท.ประสงค์จะสง่โครงการ/กิจกรรม เข้าประกวด หรือประชาสัมพันธ ์

     10.1 ถ้าส่งประกวด ใหร้ะบุว่า ส่ง 

     10.2 ถ้าไม่ส่งประกวด ให้ระบุว่า ไม่ส่ง (เพื่อประชาสัมพันธ์) 

11. รายละเอยีดรางวัลที่ได้รับแตล่ะโครงการ/กิจกรรม ให้ระบุ 

 11.1 ช่ือรางวัล  
 11.2 หนว่ยงานที่มอบรางวัล 

 11.3 ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  

 

ส ำหรับ อปท. 
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1.เข้าสู่ http://www.dla.go.th/

2. ไปยังข้อมูลสารสนเทศ

3 ระบบแบบฟอร์ม อเิล็กทรอนกิส์

4 ใส่ USERNAME  และ PASSWORD (ท่ีกรมส่งให้)

เอกสารค าอธบิายวิธกีารน าเข้าข้อมูลทางระบบ e-report ส ำหรับ  สถจ. 
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5.เลื่อก สน.พส.

6.เลือกการประกวดโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.เลือก อ าเภอ -->  อปท---> ประเภทโครงการ/กิจกรรม 

8. กดค้นหาเพื่อ(เพิ่มรายการใหม่ หรอื แก้ไขรายการเก่า)

มทีัง้หมด 9 ดา้น



 - 3 -

9.กดปุ่ม เพิม่รายการ

10. ตราสัญลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ชนดิไฟลภ์าพที่เหมาะสม *.jpg,*.gif,*.png โดยรูปแนวนอนควรมขีนาด 640x480 pixcels สว่นรูปแนวตัง้ควรมขีนาด 480x640 pixels)

11.วิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.รายได้รวมท้ังหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ้นปงีบประมาณ 2558

เมอืงนา่อยู่

สงัคมเปน็สขุ

รักษาธรรมชาติ
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13.ชือ่โครงการ (เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีโดดเด่น เป็นของดขีอง อปท.) เช่น

1. เทศบาลนครเชยีงใหม่

การท าโคมลา้นนาและตงุลา้นนา

2. เทศบาลเมอืงแมเ่หยีะ

โรงเรียนผู้สงูอายุและศนูย์สง่เสริมและฟืน้ฟูศกัยภาพผู้สงูอายุและผู้พกิาร

3. อบต.ดอนแกว้

มหาวชิาลยั / การบริหารจัดการขยะ/ธรรมภบิาล

4. เทศบาลต าบลเกาะคา

การผลติปุย๋อนิทรีย์ชวีภาพ

การใชพ้ลงังานทดแทนจากไมไ้ผ่

5.อบต.บา้นตุ่น

หมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัประเทศ

6.เทศบาลต าบลสนัปา่มว่ง

องคก์รที่ใหก้ารสนบัสนนุงานดา้นคนพกิารประจ าจังหวัด

7.เทศบาลต าบลแมป่มื

อปท.ที่สง่เสริมการด าเนนิงานวัฒนธรรมดา้นมรดกภมูปิญัญาทางวัฒนธรรม

8. เทศบาลนครขอนแกน่

การมสีว่นร่วมของพลเมอืง สภาเมอืงและการจัดการขยะ

9.เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

การบริหารจัดการดา้นความโปร่งใส

10.เทศบาลต าบลพระลบั

การบริหารจัดการขยะดเีดน่

11. เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

12.เทศบาลต าบลแกง้คร้อ

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Wast School ระดบัประเทศ ประจ าป ี2558

ตลาดนดัมอืสอง รักษโ์ลกลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

ศนูย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ า" ภายใต ้ชื่อ "ศนูย์เทศบาลต าบลแกง้คร้อ สามดี"

13.เทศบาลต าบลควนโดน

ตน้แบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม (ดา้นการจัดการขยะ)

14.อบต.ทุง่หวา้

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ประเภท แหลง่ทอ่งเที่ยงเชงินเิวศ

15.องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสตลู 

 มหกรรมวา่วประเพณีจังหวัดสตลู
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14. ค านยิมของโครงการ/กิจกรรม(ค าขวัญ,สโลแกน)

"ถอ้ยค าทีด่ึงดูดความน่าสนใจ ความโดดเด่นของโครงการ เปน็ถอ้ยค าสัน้ๆ แต่สือ่ถงึภาพรวมทัง้หมดของโครงการ"

เชน่  1."แกลงโมเดล เพือ่มุ่งสู่เมอืงคาร์บอนต่ า"  3. "หญา้แฝกผสานดนิ ประสานใจ"

      2. "ชุมชนสวยดว้ยบงึประดษิฐ์" 4. "สภาเมอืง" "เทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ ่(ท.เลก็ใน ท.ใหญ)่"

15. วัตุประสงค์ของโครงการ 

16. ใส่ภาพของโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 ภาพ

(ชนดิไฟลภ์าพที่เหมาะสม *.jpg,*.gif,*.png โดยรูปแนวนอนควรมขีนาด 640x480 pixcels สว่นรูปแนวตัง้ควรมขีนาด 480x640 pixels)

17. แนวทางการด าเนนิงาน(เป้าหมายระยะยาว)

18. ผลท่ีได้รับ

19 .เลือกโครงการเพือ่ประกวดให้เลือก (ส่ง) หรอืเพือ่การประชาสัมพนัธ์อย่างเดยีวเลือก (ไม่ส่ง)

20. โครงการท่ีเคยได้รับรางวัลหรอืไม่ (ถ้ามีให้เลือกเคยได้รับรางวัล ถ้าไม่มีเลือกไม่เคยได้รับ)

21.กดเพิม่กรณีเคยได้รับรางวัลเพือ่กรอกรายละเอยีด

22.ใส่รายละเอยีดโครงการท่ีเคยได้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่ไดรั้บ

ชื่อหนว่ยงานที่มอบรางวัล

ปี พ.ศ.  ที่ไดรั้บรางวัล
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23.กดบันทึก

24.เมื่อกดบันทึกจะขึน้ข้อความว่าบันทึกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง

25. บันทึกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว

26. ดูรายการท่ีบันทึก

27.แก้ไขรายการท่ีบันทึกไปแล้ว

28 ลบข้อมูล(ถ้าไม่ต้องการ)
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1 นาย

2 นายสุกฤษ ตุน่ทา

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ 02 241 9000 ตอ่ 2122 - 4

นายโสพรรณ์ สบืบตุร

นายสกุฤษ ตุ่นทา

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม ติดต่อ 02 241 9000 ต่อ 2122-4, 

ทน.ขอนแกน่ 


