
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
...................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 
๔๘ ทศ  วรรคท้าย  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล นั้น  

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว รวมทั้งเป็นไปตามหลัก      
ธรรมมาภิบาลหรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  เทศบาลตำบล
บ้านต๋อมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

           
(นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 

                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 
 
 
 
 



 

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีบ้านตอ๋ม 

จัดทำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านตอ๋ม 
เทศบาลตำบลบ้านตอ๋ม 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

รายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรตี  าบลบา้นต๋อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 

  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย  5  ด้าน  คือ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

              1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค  สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง เอ้ืออาทร

ซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรชุมชน 

              1.2 นำระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

              1.3  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้

ชุมชนต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

              1.4 จัดศนูย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน  และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

              1.5  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตามความเหมาะสม 

              1.6.  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ประทับใจ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน 

              1.7  จัดหาสถานที่เพ่ือนำมาใช้เป็นศูนย์บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการ

สาธารณสุข  ด้านการฉันทนาการ  และด้านอ่ืน ๆ    เพ่ือรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และเพ่ือให้

เกิดการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนในตำบลบ้านต๋อม 

 2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

              2.1  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ รถดับเพลิง รถน้ำ  รถขนขยะฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

สาธารณะแก่ประชาชน 

              2.2  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้เป็นชุมชนสีเขียว น่าอยู่ น่าเยี่ยมชม และลดภาวะโลกร้อน 

              2.3  ดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน   

              2.4  ดำเนินการสร้างถนนและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหนทาง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มีสภาพที่ดี เพ่ือให้

ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 

              2.5  จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  ตลอดจนน้ำเพ่ือทำการเกษตร  ดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนที่

ขาดแคลน 

               2.6  กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย น้ำขัง  อย่างเป็นระบบ 



 3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน 

              3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ให้ทันสมัยปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่

นำบุตรหลานไปฝากเลี้ยง 

              3.2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

              3.3  ส่งเสริมการศึกษา(โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ 

              3.4 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพ่ิมความรู้และทักษะเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน 

              3.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เพ่ือสืบทอดคู่ชุมชน  เช่น ประเพณีสงกรานต์  

ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

              3.6  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือคงอยู่คู่สังคมไทย  เช่น   แห่เทียนพรรษา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  

เป็นต้น 

   4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

               4.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ให้มีร่างกายแข็งแรง  อยู่ดีกินดี     

               4.2  ส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

               4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  กลุ่มองค์กร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ.  อสม.   กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ลูกเสือ

ชาวบ้าน อปพร. ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กเยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถ

พ่ึงตนเองได้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

               4.4  ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล        

               4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา  กิจกรรมและการออกกำลังกาย 

               4.6  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ให้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  เพ่ือห่างไกลยาเสพติดและ

เพ่ือสุขภาพพลานามัย 

               4.7.  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ 

               4.8  พัฒนาสุขภาพ  ให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

               4.9 ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย  หรือผู้สูงอายุ  ให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 

               4.10 ส่งเสริม สนับสนุน  นโยบายการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพ้ืนที่  โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

                 4.11 ติดตามและจัดสรรงบประมาณรองรับโรคระบาด เพ่ือควบคุมการโรคและดูแลสุขภาพชาวบ้าน

ตำบลบ้านต๋อม 

                 4.12 ส่งเสริมการสร้างงาน   สร้างรายได้   ให้แก่ประชาชนในพื้นที่   เช่น   การอบรมอาชีพ การจัดให้มี

แหล่งจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน) 



                 4.13 ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวในตำบล โดยอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา   

วัฒนธรรม   ประวัติศาสตร์ให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว  ร่วมกับ

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

5. ด้านเศรษฐกิจ 

                 5.1 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้การใช้ทรัพยากรน้ำเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช  ตลอดจนการ

ขยายระบบการกระจายน้ำในพ้ืนที่การเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

                 5.2 เสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย  และวางแผน

พัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีระบบคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็งของ

เกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตรเพ่ือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

                 5.3  พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภาค

การเกษตรโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ 

                 5.4  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  ขยายกระบวนการ

เรียนรู้และการพัฒนาเกษตรโดยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน 

                 5.5  ส่งเสริมให้ตำบลบ้านต๋อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นเอง 

                 5.6 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลโดยการจัดให้มีโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

ในสถานที่สาธารณะมีตลาดกลางสินค้า 

                 5.7 สนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมมีความเจริญเติบโต  สร้างงานและสร้างรายได้ให้

ประชาชนชาวตำบลบ้านต๋อมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่ 

                 5.8  กระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมโดยมุ่งเน้นสินค้าและผลผลิตภายในเทศบาลเพื่อความเชื่อม่ัน

ของนักลงทุน 

 
 

***************************************** 
 



สรุปผลการดำเนินงานของนายกเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 793,500 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 746,020 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี 40,000 
4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านต๋อม 10,000 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000 

250,000 

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น 20,000 

7 โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000 
8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
12,000 

  
 

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๋อม 496,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม 497,000 
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม 253,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกคลุก หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม 260,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม 499,000 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม 493,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม 122,000 

8 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม 443,000 
9 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 200,700 

10 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 148,600 

11 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต๋อม 496,000 
12 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๋อม 496,000 

13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 386,000 



14 โครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า 20,000 

15 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบ้านต๋อม 1,683,000 
16 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,276,800 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่มาก 1,398,000 

18 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นสายบ้าน
ห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 บ้านต๋อมดงหมู่ท่ี 7 รหัสสายทาง พยถ. 12-006  

7,331,000 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.11 ต.บ้านต๊ำ 500,000 
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.11 ต.บ้านต๊ำ  500,000 

21 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นสายถนน
ทางหลวงหมายเลข (1193) หมู่ที่ 10 รหัสสายทาง พยถ. 12-001  

1,107,000 

22 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นสายบ้าน
สันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 - บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 รหัสสายทาง พยถ. 12-003 

2,565,000 

23 โครงการวางท่อส่งน้ำประปาจากแก้มลิงห้วยส้ม - ประปาหมู่ที่ 16 499,000 

24 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นสายถนน
ทางหลวงหมายเลข (1) หมู่ที่ 18 - บ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 รหัสสายทาง พยถ. 
12-013 

1,542,000 

 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 793,500 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 746,020 
 

4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพและการตลาด 50,000 

2 โครงการสงเคราะห์เบี๋ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 558,000 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,994,400 
4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,545,600 

5 โครงการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ  50,000 
6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  60,000 



7 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม 50,000 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ 220,000 
9 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 313,400 

10 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 360,000 

11 โครงการมหกรรมฟุตบอล 9 คน ไม่ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล 

 
 
 
5. ด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๋อม 498,000 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม 54,000 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตข้าว 20,000 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม 50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2565 



นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย กองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ซ่อมแซมถนน บ้านหว้ยทรายคำ หมู่ที่ 8 

 โครงการซ่อมเเซมผิวการจราจรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในพื้นที่บ้านต๋อมดงหมู่ที่ 5 6 และ หมู่ 8 บ้านห้วยทรายคำ 

เชื่อมต่อบ้านต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านต๋อมดง  ตำบลบ้านต๋อม เพื่อป้องกันการมั่วสุมและจะใช้เป็นศูนย์ฝึก
อาชีพ/ ศูนย์อำนวยการสมาชิก อปพร. /โรงเรียนผู้สูงอายุ 

โครงการซ่อมเเซมผิวการจราจรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในพื้นที่บ้านแท่นดอกไม้หมู่11 บ้านร่องห้าหมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้านท่าจำบอนหมู่12ตำบลท่าวังทอง  
 



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว 

โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
 



โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพและการตลาด 



 

โครงการบ้านต๋อมร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ในตำบลบ้านต๋อม จำนวน 8 วัด

และวัดศรีโคมคำ รวมจำนวน 9 วัด 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านต๋อม 

 



 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 สายหัวฝาย  

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 



โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 12 ตำบลบ้านต๋อม 

โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้านเมนูสุขภาพตำบลบ้านต๋อม 



  

มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ มอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย (น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน

ประชาชน)  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หมู่ที่ 2,3,10,12,17 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

โครงการมหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1 

 



การซ่อมแซมบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ

กึ่งเฉียบพลัน และผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ราย แม่บุตร  ยอดยิ่ง บ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาไฟไหม้ท่ีอยู่อาศัย แก่นายปรีชา นาหลวง ราษฎรบ้านแท่นดอกไม้หมู่ที่ 11ต.บ้านต๋อม 


