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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายจิรพงศ์  ใจลา  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 

เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
........................................................................ 

 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำตลอดจนผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ     
ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น  ประจำทุก
ปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 
  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)      
พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ  กระผมจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพ่ือให้สภา
เทศบาลอันทรงเกียรติได้รับทราบ  และประกาศให้ประชาชนทราบเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการของเทศบาลต่อไป 
 
ท่านประธานสภาฯที่เคารพ 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำให้กระผม
นายจิรพงศ์  ใจลา  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ  และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาพอันทรง
เกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2564  ไว้  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริหาร  ด้านเสริมสร้าง
อาชีพ และรายได้  ด้านพัฒนาสังคม  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ด้านการสร้างสุขภาพ และกีฬา  
ประกอบกับการที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนา
ตำบล   คือ  “ชุมชน  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  และวิสัยทัศน์ของกระผม        
คือ  “เข้าใจปัญหา  พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ”  ซึ่งวิสัยทัศน์  ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา 
  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปีที่ผ่านมานี้ การบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระผม  และคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน  ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่คาดหวังเอาไว้  โดยในการแก้ไขปัญหา
กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด  จงึใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ดังนี้ 
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1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างบ้าน
นายสรวิทย์  ชื่นใจ  ซอยที ่2 หมู่ที่ 9 

169,500  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 8 

194,800  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 สายหลังบ้านเชื่อมโรงกลั่นสุราทัดดา หมู่ที่ 12 

448,600  

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ซอย 5  
หมู่ที ่2 

192,000 ก่อหนี้ผูกพัน 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่  7 164,100 กันเงินสะสม 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 พร้อมถมดินไหล่ทาง 

หมู่ 7 
97,900 กันเงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 พร้อมถมดินไหล่ทาง 
หมู่ 7 

100,700 กันเงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 พร้อมถมดินไหล่ทาง 
 หมู่ 9 

228,400 กันเงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ 11 136,200 กันเงินสะสม 
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายพระราชดำริ หมู่ 11 257,200 กันเงินสะสม 
11 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านนายไพชยันต์ สิงห์แกว้ หมู่ 1 69,640 กันเงินสะสม 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายเหมย  หาญจริง 

หมู่ 2 
160,776 กันเงินสะสม 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองมี เกษรพันธ์  
หมู่ 3 

58,240 กันเงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์ เมืองซื่อ หมู่ 3 64,680 กันเงินสะสม 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์  ค้าโค  

(ข้างบ้านนายโดด  นามเมือง) หมู่ 4 
117,600 กันเงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ ช่วงที่ 2  
บ้านนายคำรณ  รักไร่ ถึงบ้าน น.ส.พรพิมล  รัศมี หมู่ 5 

270,000 กันเงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 พร้อมถมดินไหล่ทาง หมู่ 
10 

188,920 กันเงินสะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านต๊ำม่อน 
หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

498,800 อบจ.พะเยา 
 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้ 
านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

498,500 อบจ.พะเยา 
 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

498,800 อบจ.พะเยา 
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21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
สายทุ่งใหม่ บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ต.บ้านต๊ำ  
เชื่อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

499,000 อบจ.พะเยา 
 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

498,000 อบจ.พะเยา 
 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องข้ีเหล็กบ้านต๊ำ
น้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมอืง จ.พะเยา 

498,500 อบจ.พะเยา 
 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง บ้านต๊ำ
น้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

499,000 อบจ.พะเยา 
 

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านต๊ำ เชื่อม  
ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 

415,000 อบจ.พะเยา 
 

26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ 1,13 ต.บ้านต๊ำ เชื่อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

492,000 อบจ.พะเยา 
 

27 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต๊ำม่อน  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

494,000 อำเภอเมืองพะเยา 

28 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเพ่ืออุปโภคบริโภค  
หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

494,000 อำเภอเมืองพะเยา 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

498,500 อบจ.พะเยา 

30 โครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจรสี่แยกบ้านต๊ำ  1,400,000 แขวงทางหลวง 
31 โครงการถนนหินคลุกพ้ืนที่การเกษตรสายสันป่าเหียง 

 บ้านต๊ำม่อน ม.12  
500,000 อบจ.พะเยา 

32 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบเคลื่อนทีเ่ทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

1,540,000 สำนักงานบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

33 ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่  
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

5,200,000 อบจ.พะเยา 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

34 ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5  
ตำบลบ้านต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา 
 จังหวัดพะเยา 

5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

35 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ หลังบ้านนางสมบูรณ์ 
 จิตประไพ หมู่ 2 

344,700  

36 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ ช่วงที่ 1  
บ้านนายสมยงค์ รวดเร็ว ถึงบ้านนางศรีแพร ตำหนักที่ หมู่ 5 

423,000 กันเงินสะสม 
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37 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ จุดบ้านนายชูจิตต์ เพียรการ 
หมู่ 5 

56,000 กันเงินสะสม 

38 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ จุดบ้านนายพล อ้อยมูล หมู่ 6 
 

432,000 กันเงินสะสม 

39 โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ประปา หมู่ 3  
 

49,500  

40 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสายบ้านต๊ำกลาง-บ้านต๊ำใน 
 

14,500  

41 จัดซื้อวัสดุวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 
 

13,460  

42 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสายอ่างห้วยเฮือก 
 

19,000  

43 จัดซื้อวัสดุไม้กั้นฝายต้นตะเคียนคู่ หมู่ที่ 7 
 

7,100  

44 จัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 
 

9,500  

45 จัดซื้อวัสดุวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 
 

34,040  

46 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนและฝารางระบายน้ำในพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 
 

3,960  

47 จัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนสายห้วยปู ห้วยเฮือก หมู่ที่ 9 
 

900  

48 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระระบายน้ำและคอสะพาน หมู่ที่ 7 
 

3,980  

49 จัดซื้อวัสดุวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 
 

11,900  

50 จัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมแซมถนนสายบ้านต๊ำกลาง -
บ้านต๊ำใน 

19,900  

51 จัดซื้อวัสดุท่อ pvc ทำทางระบายน้ำ บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านต๊ำ
น้ำล้อม หมู่ที่ 5 

6,630  

52 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนและคอสะพานทางต่างระดับ หมู่ที่ 2,3,5 
 

15,920  

53 จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5,7,11,13 
 

79,800  

54 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวถนนสายสันป่าเหียง หมู่ที่ 1 
 

176,000  

55 จัดซื้อวัสดุยางมะตอยซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 7,750  
56 จัดซื้อวัสดุท่อ pvc ต่อเติมเดินท่อประปา หมู่ที่ 11 16,400  

รวม  56  โครงการ 24,389,296.-  
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2.  นโยบายด้านบริหาร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  (โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.) 

12,000  

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในชุมชนและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

13,820  

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7,000  
4 โครงการฝึกแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 20,000  
5 โครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 
30,000  

6 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 20,000  
7 โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในตำบลบ้านต๊ำ 
13,300  

รวม  7  โครงการ 116,120.-  
 

3.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

15,450  

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

69,990  

รวม  2  โครงการ 85,440.-  

4.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

50,000  

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

12,592,100  

3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,746,000  

4 เงินสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

559,500  

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

15,600  

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกับการเขียนโครงการอย่างมือ
อาชีพ 

15,000  
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4.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

7 โครงการเยาวชนคิดดี ทำดี เพ่ือตนเองและตำบลบ้านต๊ำ 9,750  
8 โครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปกต.) 11,900  
9 อุดหนุนวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 30,000  

10 อุดหนุนองค์กรกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 40,000  
11 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
16,198  

รวม  11  โครงการ 16,086,048.-  

5.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 330,786  
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นท่ีตำบลบ้านต๊ำ 30,000  
3 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลบ้านต๊ำ(คา่อาหารกลางวันเดก็นักเรียน) 518,700  
4 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 4,927  
5 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงานบรรพชาภาคฤดูร้อน 40,000  
6 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุโป่งขาม 5,000  

รวม  6  โครงการ 929,413.-  

6.  นโยบายด้านการสร้างสุขภาพ และกีฬา 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช) 153,922.50  
2 โครงการสำรวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ 
7,566  

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 30,000  
4 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  50,000  
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ 37,830  
6 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 
260,000  

7 โครงการบริหารจัดการขยะ 49,850  
8 โครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในตำบล 13,120  

รวม  8  โครงการ 602,288.50  
รวมทั้งหมด  6  ด้านเป็นยอดเงิน 42,702,605.50  

 

     (ลงชื่อ)  
          (นายจิรพงศ์  ใจลา) 

          นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 


