
รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน จ านวน 1 จุด หมู่ 5 
บ้านนางสุพิน  กันทะไชย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน จ านวน 1 จุดหมู่ที่ 5 พนังสูง 2.00 
เมตร  ยาว 15.00 เมตร  หนา  0.20 
เมตร 

105,000 หมู่ที่ 5ต าบลบ้าน
ต า๊ 

104,800 200  

2 โครงการก่อสร้างพนังกั้น
ดิน/กั้นน้ า บ้านนายหลาน 
ใจลา หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ า บ้านนายหลาน  ใจลา หมู่ 5 
พนังสูง 2.00 เมตร  ยาว 25.00 เมตร 
หนา  0.20 เมตร 

175,000 หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านต ๊า 

174,500 500  

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 3 พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ซอย 3พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ช่อง
ระบายน้ ากว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 120 เมตร 

336,000 หมู่ที่ 1 ต าบล
บ้านต ๊า 

317,600 18,400 ผูกพัน 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคมการศึกษา และวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา 

426,810 พ้ืนที่ต าบล
บ้านต๊ า 

210,200 216,610  

2 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดท าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ต ๊าพระแล โรงเรียนบ้านต ๊าม่อน โรงเรียน
บ้านต ๊าดอนมูล  โรงเรียนประถม 
ศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

600,000 โรงเรียนประถม 
ศึกษาและ
โรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

288,000 312,000  

3 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ เช่น 
การปูองกันและระงับ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และ
การปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่นการปูองกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
และการปูองกันควบคุมไข้เลือดออกเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในากรจัดอบรมให้ความรู้   ในการ
รณรงค์ปูองกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019   
(โควิด 19)  และโรคไข้เลือดออกแก่
ประชาชน การปูองกันโรคไวรัสโคโรน่า  

70,000 พ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

500 69,500  



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

  2019 (โควิด 19)  และโรคไข้เลือดออกอ่ืน 
ๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด 
ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ   ค่าจ้างแรงงานอุปกรณ์การสื่อสาร  แผ่น
พับ ปูายไวนิล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่ ให้มี 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

12,500,000 พ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

5,929,800 6,570,200  

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการในเขตพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ    ให้แก่คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 

3,000,000 พ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

1,362,800 1,637,200  

6 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ในเขตพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพชีวิต   และ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    ตามระเบียบกระทรวง 

670,000 พ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต ๊า 

285,500 384,500  

 



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

  มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
การมีส่วนร่วมปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุา และ
หมอกควัน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบอาสา 
สมัครปูองกันและควบคุมไฟปุาให้ความรู้ 
แก่ผู้น าท้องถิ่น   ประชาชน  และเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจการปูองกันไฟ
ปุา   มีจิตส านึกรักษ์และหวงแหนรักษาปุา    
และมีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมไฟ
ปุาในพ้ืนที่ต าบลบ้านต ๊า ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านต๊ า 

30,000 0  

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ าสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า รวมทั้งเลือกตั้งซ่อม 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า      สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าต าบลบ้านต ๊า  ค่า 
ตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วย 
เลือกตั้ง  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
เลือกตั้ง  ค่าอาหารในวันรับสมัครเลือกตั้ง   
ค่าบัตรเลือกตั้งค่าหีบบัตรเลือกตั้ง   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัด  
การเลือกตั้ง 

400,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านต๊ า 

182,522 217,478 โอนลด 
300,000 

2 อุดหนุนเทศบาลต าบล
แม่ปืมตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบล
แม่ปืม  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมืองพะเยา 

12,000 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

12,000 0  



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา  ตามหนังสือเทศบาลต าบล 
แม่ปืมที่ พย 54001.3/ว1169 ลงวันที่ 
29 มิถุุนายน 2563 

     

3 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันแก้ไข
ปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
เทศกาลต่าง ๆ เช่น  วันปีใหม่  วัน
สงกรานต์  และรณรงค์เมาไม่ขับ 
เพ่ือตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต    
และทรัพย์สิน   โดยสนับสนุนอาหารว่าง   
และเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุด 
บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านต ๊า และ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

7,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านต๊ า 

4,400 2,600  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

- - - - - - - - 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564) 
          การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบา้นต๊ า  ตามแผนการด าเนินงานประจ าป ี สรุปไดด้งันี้ 

      -  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการด าเนิน จ านวน  59  โครงการ  
      -  รายงานสถานะการด าเนินการ  รอบ 6 เดือน  จ านวน  13  โครงการ  
     คิดเป็นร้อยละ22.03 
      -  อยู่ระหว่างการด าเนินการ     จ านวน  1  โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  1.70 
      -  ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน  12 โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  20.33 
 


