
  รายงานผลการด าเนินงาน 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
PUBLIC HEATH AND ENVIRONMENT 

โดย งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยชมภ ู

ต าบลห้วยชมภ ู อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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วิสัยทัศน์ 
" การคมนาคมมาตรฐาน  บ้านเมืองน่าอยู่   

เชิดชูภูมิปัญญา  พัฒนารายได้ 
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ " 
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สารบัญ 

04 ข้อมูลพื้นฐาน 

05  รายงานงบประมาณโครงการ     

       ประจ าปีงบประมาณ 2563 

06 โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย    

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

08  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
 บริหารจัดการขยะในชุมชน (3 R)  

09  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

 จาก โรคพิษสุนัขบ้า  

11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 

 โรคไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) 
 

 



ข้อมูลพื้นฐาน 
           ต าบลห้วยชมภูเป็นต าบลที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีพื้นที่ติดต่อกับหลาย

ต าบล และเป็นเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ต าบลเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ต าบล
ห้วยชมภู โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ  259 ตาราง
กิโลเมตร    
    สภาต าบลห้วยชมพูเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มี นายซาน  พร่านเจริญกุล 
เป็นก านันต าบลห้วยชมภู และเป็นประธานสภาต าบลห้วยชมภูคนแรก สภาต าบล
ห้วยชมภูมีเขตรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 สภาต าบล
ห้วยชมภู ได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปี พ .ศ.2544       
นายไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้รับเลือกจากสภาให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยชมภู ปี พ.ศ.2548 นายนิคม สวัสดีชัยกุล ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู คนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2551 ได้มีการเลือกตั้ง        
นายไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูอีกครั้ง     
ปี พ.ศ. 2552 นางเรณู  ธรรมบัณฑิตได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู และครบวาระการด ารงต าแหน่งเม่ือวันที่ 6 กันยายน 2556 ปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู คือ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้รับการ

เลือกตั้งเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน    

.  



งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563 
PUBLIC HEATH AND ENVIRONMENT 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

100,000.00 

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะในชุมชน     
(3 R) บ้านร่มเย็น 

30,000.00 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

20,000.00 

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 

80,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 230,000.00 
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รายงานงบประมาณโครงการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 



 

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ต่อ) 
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 
ในชุมชน (3 R) บ้านร่มเย็น 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 



ANNUAL REPORT 2020 
010 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 



โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19) (ต่อ) 
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งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
โทร. 052-024711, โทร. 087-1766262 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 


