
   

 
 
 
 
 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน  

ตามนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  ที่เคารพ 
  ตามท่ีกระผม นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ชมภู เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน และนโยบายด้านการพัฒนา ได้แก่
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน , นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และสังคม การท่องเที่ยว , นโยบายด้านการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและ
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมท้ังตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจ
หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้แถลง
ไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุด ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุด ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ท่ีจะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวม
ได้รับประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกป”ี  
        กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู ประจ าปี ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 
 
   ๑. นโยบายเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายของถนนเส้นทางสายหลัก และ
ถนนเส้นทางสายรอง , ปรับปรุงถนนสายทางหลักของต าบลห้วยชมภู , พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ให้มีมาตรฐาน  , ปรับปรุงระบบด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้หลักการและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
 



   

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของส านักปลัด 
     - โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน ๖ ตัว ส าหรับ รองนายก ๒ คน  
รองปลัด, หัวหน้าส านักปลัด , จนท.ตรวจสอบภายใน ,  จพง.ป้องกันฯ  
     - โต๊ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต จ านวน ๒ ตัว ส าหรับ จนท.ตรวจสอบภายใน 
และ จพง.ป้องกันฯ  
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (ใหญ่) จ านวน ๓๖ ตัว ส าหรับ ห้องประชุมสภาฯ ๓๐ 
ตัว และ ส าหรับรองนายก ๒ คน รองปลัดฯ , หัวหน้าส านักปลัด , จนท.
ตรวจสอบภายใน ,  จพง.ป้องกันฯ 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (กลาง) จ านวน ๔ ตัว ส าหรับ จนท.ตรวจสอบภายใน 
, จพง.ป้องกันฯ , ผช.จพง.ป้องกัน และ ผช.จพง.ธุรการ 
     - ชุดรับแขก จ านวน ๒ ชุด ส าหรับ ห้องนายกฯ และ ห้องปลัดฯ 
     - โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๙  จ านวน ๒ ชุด ส าหรับ ห้องประชุมสภาฯ และห้อง
ประชุม อบต.ห้วยชมภู (อาคารใหม่) 
     - เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน ๓ ตัว ส าหรับ บริการประชาชนภายใน
อาคารส านักงาน อบต.ห้วยชมภู ใหม่ 
     - เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กพร้อมสกรีนโลโก้ จ านวน ๓ หลัง ส าหรับ
บริการประชาชน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๒ เครื่อง ส าหรับงานจัดการงาน
ทั่วไป และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

๒. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของกองคลัง 
     - โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ ผู้อ านวยการกองคลัง 
     - โต๊ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ จพง.จัดเก็บรายได้ 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (ใหญ่) จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ ผู้อ านวยการกองคลัง 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (กลาง) จ านวน ๒ ตัว ส าหรับ จพง.จัดเก็บรายได้ 
และ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

๓. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของกองช่าง 
     - โต๊ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ นายชา่งโยธา 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (กลาง) จ านวน ๒ ตัว ส าหรับ นายชา่งโยธา 
     - ล้อวัดระยะทาง จ านวน ๑ ตัว ส าหรับงานถนน 
     - กล้องดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จ านวน ๒ ตัว 
 
๔. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของกองการศึกษา 
     - โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ ผู้อ านวยการกองฯ 
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     - โต๊ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ นว.การศึกษา      
 
 

๔,๔๐๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๔. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการของกองการศึกษา (ต่อ) 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (ใหญ่) จ านวน ๑ ตัว ส าหรับ ผู้อ านวยการกองฯ 
     - เก้าอ้ีมีพนักพิง (กลาง) จ านวน ๒ ตัว ส าหรับ นว.การศึกษา 
     - พัดลมติดผนัง จ านวน ๓๘ ตัว ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
     - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ตัว ส าหรับงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา 

 
๓,๘๕๐ 
๓,๒๐๐ 

๓๖,๑๐๐ 
๔,๒๐๐ 

 

 

๕. โครงการ อบต.สัญจร ประจ าปี 2560 ๒๐,๐๐๐  
๖. โครงการ 5 ส ประจ าปี 2560 ๕,๐๐๐  
๗. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ฯ 

๒๐,๐๐๐  

๙. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 

๒๐,๐๐๐  

๑๐. โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐  

๑๑. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย โครงการด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการฯ 

๒๐,๐๐๐  

๑๒. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

๔๕,๐๐๐  

๑๓. อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านฯ 

๒๐,๐๐๐  

รวม ๗๐๖,๔๔๐.๖  
 
   ๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

       ๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน 
    ๒.๑.๑) ปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
    ๒.๑.๒) ผลักดันให้มีกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ๒.๑.๓) พัฒนาและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  
     ๒.๑.๔) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   
   ๒.๒) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่ัวไป 
      ๒.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายและระเบียบ
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 



   

   ๒.๔.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมชนเผ่า 
     ๒.๔.๒) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลห้วยชมภู ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมชนเผ่า 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ๑๐๐,๐๐๐  
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนประชารัฐ ๒๐,๐๐๐  
๓. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ๑๐,๐๐๐  
๔. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๕,๐๐๐  
๕. อุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ๕,๐๐๐  
๖. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๐,๐๐๐  
๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒,๓๙๕,๕๐๐  
๘. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็กในสังกัด ๑๐,๐๐๐  

รวม ๒,๕๕๕,๕๐๐  
 

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๓.๑) ปรับปรุงถนนสายหลักให้สามารถใช้การได้ 
       ๓.๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน 
       ๓.๓) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ฝายน้ าล้น ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า   
       ๓.๔) ขยายเขตไฟฟ้า 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๔๙๙,๐๐๐  
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ๕๙๗,๕๐๐  
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ๔๙๔,๐๐๐  
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ๓๔๒,๐๐๐  
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ๔๖๘,๔๐๐  
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ๕๙๘,๐๐๐  
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ๙๗,๐๐๐  
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ๔๙๕,๔๐๐  
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ๕๕๕,๙๐๐  
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ๕๕๒,๔๗๗.๕๖  
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ๕๖๒,๐๐๐  
๑๒. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ๕๒๗,๗๑๔ จ่ายจากรายได ้

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๗๐,๐๐๐  



   

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ๗๐,๐๐๐  
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗(หน้า อบต.ห้วยชมภู) ๓๒๔,๐๐๐  
๑๖. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ ๗ ๒๙๒,๐๐๐  
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ ๑๕๒,๗๒๑.๖๓  

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑๘. โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๙  ๕๖,๐๐๐  
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บ้านห้วยเจริญ) ๔๗๐,๐๐๐  
๒๐. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องเดียว หมู่ที่ ๘ ๒๒๖,๐๐๐  
๒๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องเดียว หมู่ที่ ๓ ๑๗๘,๐๐๐  
๒๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดสองช่อง หมู่ที่ ๑ ๒๘๐,๐๐๐  
๒๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ หย่อมบ้านแสนต่อ ๓๙๒,๕๐๐  

รวม ๘,๓๐๐,๖๑๓.๑๙  
 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสังคม การท่องเที่ยว 
     ๔.๑) ส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี 
      ๔.๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นท่ีเชิงอนุรักษ์ 
      ๔.๓) ส่งเสริมการเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
      ๔.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการท างาน ของ อปพร. อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เยาวชน และกลุ่มสตรี 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐๐,๐๐๐  

๒. อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ (พอเพียง
เพียงพอ) 

๔๐,๐๐๐  

๓. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ ๓๐,๐๐๐  
๔. โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ๑๐,๐๐๐  
๕. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ๓๐,๐๐๐  
๖. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลห้วยชมภู ๕๐,๐๐๐  
๘. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑๐,๐๐๐  
๙. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ๕๐,๐๐๐  

รวม ๕๒๐,๐๐๐  
 
 
 
 



   

 
 
 

๕. นโยบายด้านการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้านให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
        ๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าต้นน้ า 
       ๕.๓) ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ๓๐,๐๐๐  
๒. โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ๑๐๐,๐๐๐  
๓. โครงการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่มียุง ๓๐,๐๐๐  
๔. โครงการลดอุบัติเหตุ ๑๐,๐๐๐  
๕. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนห่างงไกลยาเสพติด ๒๐,๐๐๐  
๖. วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2560   
๗. ฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ ๒๐,๐๐๐  
๘. โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า ๑๐,๐๐๐  
๙. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ๓๖,๐๐๐  
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ๑๐,๐๐๐  
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐  
๑๒. สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสฯ ๕๐,๐๐๐  
๑๓. โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจเทิดไท้องราชัน ๕๐,๐๐๐  
๑๔. โครงการการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อที่น าโดยแมลง ๑๐,๕๕๐  
๑๕. โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด 

๓๗,๖๓๐  

๑๖. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคติดต่อไข้เลือดออกและไข้
มาลาเรียประจ าปี 2560 

๑๕,๘๐๐  

๑๗. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพองค์รวม ๑๐,๕๕๐  
๑๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตยาสมุนไพรเพื่อป้องกันยุง ๑๕,๒๕๐  
๑๙. โครงการอบรมให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านม ๒๓,๕๕๐  
๒๐. โครงการอบรมให้ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒๓.๗๕๐  
๒๑. โครงการฝึกอบรมการก าจัดขยะ เพ่ือป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร ๑๔,๐๐๐  
๒๒. โครงการฝึกอบรมการก าจัดขยะ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางการหายใจ      ๑๔,๐๐๐  
๒๓. โครงการอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย ๑๔,๑๕๐  
๒๔. โครงการฝึกอบรมการก าจัดขยะ เพ่ือป้องกันโรคผิวหนัง   ๑๔,๐๐๐  
๒๕. โครงการฝึกอบรมการก าจัดขยะ เพ่ือป้องกันโรคจากการติดเชื้ออันตราย ๑๔,๐๐๐  



   

จากขยะติดเชื้อโรค 
๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้โรคที่มาจากพฤติกรรมการบริโภค ๗,๙๕๐  
๒๗. โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ๑๐,๕๕๐  
๒๘. โครงการอบรมให้ความรู้โรคที่เก่ียวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ๑๓,๑๕๐  

โครงการ/กิจกรรม/งาน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๒๙. โครงการฝึกอบรมท าสบู่สมุนไพรตะไคร้หอม ๑๕,๕๐๐  
๓๐. โครงการฝึกอบรมท าสเปรย์สมุนไพรป้องกันยุง ๑๑,๔๗๐  
๓๑. โครงการอบรมการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย ๗,๐๑๐  
๓๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อนามัยในช่องปาก ๙,๖๕๐  
๓๓. โครงการอบรมให้ความรู้และก าจัดเหาด้วยสมุนไพร ๑๑,๗๓๐  
๓๔. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ผืนแผ่นดินของพ่อ ๕,๐๐๐  
๓๕. โครงการหนูน้อยรักษ์โลก ๕,๐๐๐  
๓๖. โครงการปลูกป่าต้นน้ าและสถานที่ส าคัญ ๑๐,๐๐๐  
๓๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๐,๐๐๐  
๓๘. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าคอนกรีต ๕๐,๐๐๐  

รวม ๗๗๖,๕๑๓.๘  

 
 

   ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยชมภู ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผล 
ให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 

  
                   (นายประสิทธิ์ แซ่หมี่) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 


