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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

  

1. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 1 ธันวาคม 2563 
(หจก.กระวานการโยธา) 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบล
ฟากห้วย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ฟากห้วยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

497,000.-  

2 23 ธันวาคม 2563 
(หจก.แก้วหาวงษ)์ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยรัช
ตะวิถี 7) บ้านฟากห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.เมตร พร้อมลงไหล่ทาง ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 21.60 ลบ.เมตร ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 
ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด วางท่อจุดละ 7 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตดาดปากท่อ 2 แห่ง  พร้อมติดตั้ง
ป้ายจำกัดน้ำหนัก จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

500,000.-  

3 20 มกราคม 2564 
(หจก.แก้วหาวงษ)์ 

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที ่ 1 บ้านฟากห้วย 
ตำบลฟากห้วย อาคารกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   (ตามรายละเอียด
และแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

250,000.-  

4 22 มกราคม 2564 
(หจก.เฉลิมชัยเพิ่มทรัพย)์ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางมณี  การหนอง
ใหญ่  หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย โดยทำการลง
ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย   (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

286,000.-  

5 3 กุมภาพันธ์ 2564 
(หจก.ก.การช่าง 2017) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพรหมราช 
3/3) หมู่ที่ 9 ตำบลฟากห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 775.00 ตร.เมตร งานเสริมลูกรังรองพื้นทาง  ยาว 
155.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริ.
มาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 38.75 ลบ.เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.30 ลบ.เมตร ติดตั้งป้าย
จำกัดน้ำหนักจำนวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

497,000.-  

 
 
 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 14 กรกฎาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนบ้าน
ฟากห้วย  หมู่ที่ 9  โดยติดตั้งหลังคาเหล็กเมทั่นชีส พร้อม
รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำฝน ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 

95,000.-  
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1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ฟากห้วยกำหนด) 

7 14 กรกฎาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน โรงเรียน
บ้านฟากห้วย  หมู่ที่ 9  โดยติดตั้งหลังคาเหล็กพร้อมแผ่น
หลังคาชนิดใส พร้อมท่อระบายน้ำฝน ติดตั้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) 

60,000.-  

8 15 กรกฎาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (ซอยรัชตะวิถี 4) โดยทำ
การวางท่อระบายน้ำ ชั ้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร 
จำนวน 10 ท่อนและใส่บ่อพักพร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 2 ชุด (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) 

26,000.-  

9 15 กรกฎาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างหลังห้องประชุมทราวดี หมู่ที่ 7 
ตำบลฟากห้วย โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 4.80 เมตร พร้อมติดตั ้งป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) 

62,000.-  

10 19 กรกฎาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
(บ้านแสนสุข ซอย 3) โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดรางยู ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 252.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรตี
เสริมเหล็ก ทำการวางท่อระบายน้ำ ชั ้น 3 ขนาด ศก. 
0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และใส่บ่อพักพร้อมฝา 
คสล. จำนวน 4 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟากห้วย
กำหนด) 

495,000.-  

11 17 กันยายน 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านลุงอ้วน) โดย
ทำการวางท่อระบายน้ำ ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร 
จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

20,600.-  

12 17 กันยายน 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (ซอยจันทร์สุดา) โดยทำ
การวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 
7 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60x1.00 เมตร 
จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตดาดปากท่อ จำนวน 1 
แห่ง  (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

23,900.-  

 
 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

13 22 กันยายน 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (ซอยพรหมราช 
6) โดยวางท่อระบายน้ำ ชั ้น 3 ขนาด ศก. 0.60x1.00 
เมตร จำนวน 67 ท่อน และใส่บ่อพักพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จำนวน 8 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟาก
ห้วยกำหนด) 

204,000.-  

14 22 กันยายน 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 สายเลียบคลองพัน
ท้าว  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตร.เมตร ทำการ

300,000.-  
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วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 
3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟาก
ห้วยกำหนด) 

15 23 กันยายน 2564 
(ร้านสุทธิพันธ์) 

โครงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายซอย ภายในเขตเทศบาล
ตำบลฟากห้วย โดยทำการติดตั้งป้าย ขนาด 25x75 ซม. 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

106,700.-  

16 30 กันยายน 2564 
(ร้านกานดาดีวลิอปเม้นท์) 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน 
หมู ่ที ่ 3,4,5,6 และ 10 ตำบลฟากห้วย พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

450,000.-  

17 15 ธันวาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายวิ
รัตน์  สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟากห้วย
กำหนด) 

548,000.- กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี
**ระหว่าง
ดำเนินการ 

18 17 ธันวาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลฟากห้วย เขต 1 
และเขต 2 โดยทำการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ 
พร้อมปรับเกรดไหล่ททางภายในตำบลฟากห้วย เขต 1 
และเขต 2 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลฟาก
ห้วยกำหนด) 

653,000.- กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี
**ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม  18  โครงการ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 5,074,200.- 9.78% 
 

หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 51,880,000.- บาท 
 
 
โครงการก่อสร้างท่ีดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 27 มกราคม 2564 
(บ.พงศ์เจริญชัย คอน

สตรคัช่ัน จก.) 

โครงการซ ่อมสร ้ างถนนลาดยาง  ผ ิ วจราจร 
Asphaltic Concrete สายเทวาธิราช (สายรัชตะวิถี 
15-เทวาธิราช 2)  หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชาสรรค-์
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย ช่วงที่ 1 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,188 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

2,774,400.- เงินอุดหนุน 

2 8 กุมภาพันธ์ 2564 
(หจก.ที.เจ.เอ็น เทรดดิ้ง) 

โครงการก่อสร ้างถนนลาดยาง ผ ิวจราจรชนิด 
Asphaltic Concrete (สายเทวาธิราช 6-อุดมเดช 
5) หมู่ที่ 8 บ้านสวนอุดม ตำบลฟากห้วย ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,071.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,426.00 ตร.เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน

7,145,547.- เงินอุดหนุน 
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กรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วย
กำหนด) 

3 25 กุมภาพันธ์ 2564 
(หจก.ที.เจ.เอ็น เทรดดิ้ง) 

โครงการส ่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนอินทร์
นฤมิต) หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร
ชนิด Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,458.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,290.00 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

7,150,600.- เงินอุดหนุน 

4 2 มีนาคม 2564 
(หจก.ศรีลุวัฒน์ก่อสร้าง) 

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสวนอินทร์นฤมิต หมู่ที่ 7 
บ้านนาเหล่าประชาสรรค์  สระเก็บน้ำเดิมลึก 5.00 
เมตร ทำการขุดลอกสระลึกเฉลีย่จากเดิม 5.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 91,945.55 ลบ.เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบและ
รายละเอียดที่เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

1,924,000.- เงินอุดหนุน 

5 9 มีนาคม 2564 
(บ.บูชัยอินเตอร์ จก.) 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด 
Asphaltic Concrete สายรัชตะวิถี 17 บ้านนาเหล่า
ประชาสรรค์-หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟาก
ห้วย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 
8,150.00 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและ
เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

4,870,000.- เงินอุดหนุน 

 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ป ี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 13 มีนาคม 2564 
(บ.บูชัยอินเตอร์ จก.) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายเทวาธิราช 5-พรหมราช 16 บ้านนาเหล่า
ประชาสรรค์-หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง-หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ 
ตำบลฟากห้วย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตร.
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

7,930,000.- เงินอุดหนุน 

7 26 มีนาคม 2564 
(บ.บูชัยอินเตอร์ จก.) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายเทวาธิราช 7-เวชภักดี 4 หมู่ที ่ 4 บ้านกุดแต้ 
ตำบลฟากห้วย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,610.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,050.00 ตร.
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

7,613,000.- เงินอุดหนุน 

8 7 กันยายน 2564 
(หจก.ส.อรญัเจริญการ

โยธา) 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวนอินทร์นฤมิต) หมู่ที ่ 7 โดยก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 347.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,735.00 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) 

1,138,686.93.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 

 

9 31 มีนาคม 2564 
(หจก.นวรรณ) 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก  มีชั้นลอย 
(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านฟากห้วย   ขนาดกว้าง 

7,022,400.- เงินอุดหนุน 
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26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ปริมาณพื ้นที ่ไม่น้อยกว่า 
922.00 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม
รายละเอียดแบบมาตรฐานสำนักอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด) 

** ระหว่าง
ดำเนินการ 

10 11 ตุลาคม 2564 
(หจก.ส.วิริยะ (1994)) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายรัชตะวิถี 17 หมู ่ที ่ 7 บ้านนาเหล่าประชา
สรรค์-หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 970.00 ตร.เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

637,000.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 
** ระหว่าง
ดำเนินการ 

11 11 ตุลาคม 2564 
(หจก.ส.วิริยะ (1994)) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายรัชตะวิถี 15-เทวาธิราช 2 หมู่ที ่ 7 บ้านนา
เหล่าประชาสรรค์-หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง ตำบลฟากห้วย 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

537,000.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 
** ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

12 14 ตุลาคม 2564 
(หจก.ส.วิริยะ (1994)) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายเทวาธิราช 5-พรหมราช 16 หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหลวง-หมู่ที่ 4 บ้านกุดแต้ ตำบลฟากห้วย ช่วง
ที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,005.00 ตร.เมตร พร้อมป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทและเทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

1,979,000.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 
** ระหว่าง
ดำเนินการ 

13 14 ตุลาคม 2564 
(หจก.ส.วิริยะ (1994)) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic 
Concrete สายเทวาธิราช 7-เวชภักดี 4 หมู่ที่ 4 บ้านกุด
แต้ ตำบลฟากห้วย ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 369.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,845.00 ตร.เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและเทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) 

1,217,500.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 
** ระหว่าง
ดำเนินการ 

14 25 ตุลาคม 2564 
(หจก.นิภารตัน์การโยธา) 

โครงการขุดลอกคลองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านนาเหล่าประชา
สรรค์ คลองเด ิมกว้างเฉล ี ่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
3,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ทำการขุดลอก
คลองกว้างเฉลี่ยจากเดิม 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 
2.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลตำบลฟากห้วยกำหนด) 

1,364,900.- เหลือจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 
** ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม  14  โครงการ 53,304,033.93  
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2. ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ป ี โครงการ งบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

1 1 ตุลาคม 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง ภาคเรียนท่ี 1/2563 

 
23,200.-  

2 1 ตุลาคม 2563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฟากห้วย ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
37,400.-  

3 20 ตุลาคม 2563 
(ร้านการดาพาณิชย์) 

ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลอืประชาชนกรณสีา
ธารณภัย (อุทกภัย) เทศบาลตำบลฟากห้วย  
- ถุงยังชีพ จำนวน 683 ชุด 
- ข้าวกล่อง จำนวน 3 วัน 705 กล่อง 

 
 

170,750.- 
21,150.- 

191,900.-  

4 10 พฤศจิกายน 2563 
(วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวน 423 คน ยูเอชที 7,191 กล่อง 

 56,233.62  

5 25 พฤศจิกายน 2563 
(วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 
จำนวน 423 คน ยูเอชที 20,607 กล่อง พาสเจอร์
ไรส์ 37,224 ถุง 

 401,857.86  

6 25 พฤศจิกายน 2563 
(รร.สอนภาษาทรูเลิน
นิ่งสคูลอ๊อฟแลงเกวจ) 

จ้างเหมาครูสอนภาษาฯ ตามโครงการส่งเสริมการ
เรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฟาก
ห้วย ภาคเรียนที่ 2/2563 

 197,900.-  

7 31 พฤษภาคม 2564 
(วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564   63,881.58  

8 8 มิถุนายน 2564 
(บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จก.) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 
นม U.H.T  

 71,064.-  

9 20 สิงหาคม 2564 
(วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  239,292.-  

10 23 กันยายน 2564 
(บ.ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศ

ไทย) จก.) 

ซื ้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด 
CCTV)  พร ้ อมต ิดต ั ้ ง  ภายในหม ู ่ บ ้ าน  หม ู ่ ที่  
2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 และ 11 ตำบลฟากห ้วย 
(รายละเอียดตามคุณลักษณะพื ้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 450,000.-  
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ลำดับที ่ วัน/เดือน/ป ี โครงการ งบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

11 ปีงบประมาณ  2564 
(บ.ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ 

โซลูช่ัน จก.) 

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยเทศบาลตำบล
ฟากห้วยจะทำการขนย้ายขยะมูลฝอยจากพื ้นที ่ในเขต
เทศบาลตำบลฟากห้วยไปเทกอง ณ สถานที่กำจัดขยะของ 
บริษัท ท่าฉางเอนเนอร์ยี ่ โซลูชั ่น จำกัด โดยคิดคำนวณ
ค่าบริการกำจัดขยะตามปริมาณที่รถขยะนำไปทิ้งจริง ใน
อัตราตันละ 550.- บาท (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
- ตุลาคม 2563 
- พฤศจิกายน 2563 
- ธันวาคม 2563 
- มกราคม 2564 
- กุมภาพันธ์ 2564 
- มีนาคม 2564 
- เมษายน 2564 
- พฤษภาคม 2564 
- มิถุนายน 2564 
- กรกฎาคม 2564 
- สิงหาคม 2564 
- กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 

48,977.50 
38,027.00 
35,420.00 
32,725.00 
29,854.00 
39,666.00 
44,825.00 
48,015.00 
45,952.50 
48,026.00 
46,535.50 
48,224.00 

506,247.50  

12 29 มกราคม 2564 
(นางพนม ศรีประเสริฐ) 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฟากห้วย ภาคเรียนท่ี 2/2563  

 42,000.-  

13 29 มกราคม 2564 
(นางสม วงษ์พันธ์) 

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผักบุ้ง ภาคเรียนท่ี 2/2563  

 25,200.-  

14 21 เมษายน 2564 
(นายทองใบ เรืองวิเศษ) 

โครงการคนฟากห้วย ปลอดไข้เลือดออก ปี งป.2564 
- จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย 
- น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย 110 ลิตร และทรายกำจัด

ยุงลาย 10 ถัง 

 
40,200.- 

157,000.- 
 

197,200.-  

15 23 เมษายน 2564 
(น.ส.จิราพรรณ มะเดื่อ) 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 
- จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว 
- ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,500 ชุด 

 
 

6,579.- 
75,000.- 

81,579.-  

16 14 พฤษภาคม 2564 
(วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้ว) 

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.บ้านหนองผักบุ้ง 22 คน 
ศพด.บ้านฟากห้วย 14 คน จำนวน 10 วัน  

 2,815.20  

17 31 พฤษภาคม 2564 
(รร.สอนภาษาทรูเลิน
นิ่งสคูลอ๊อฟแลงเกวจ) 

จ้างเหมาครูสอนภาษาฯ ตามโครงการส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฟากห้วย ภาคเรียน
ที่ 1/2564 

 197,900.-  

18 21 มิถุนายน 2564 
(ร้านเอ็ม โอ เอส มงคล) 

ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบไม่มีฝาปิด จำนวน 300 ใบ  255,000.-  

รวม  18  โครงการ 3,040,670.76 5.86% 

 3. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
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ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

 
 
 
 

    

 

 
 4. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ป ี โครงการ งบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

1 1 ตุลาคม 2563 
(บ.บิ๊กบีโซลูช่ัน จก.) 

 

จ้างเหมาให้บริการพื้นที ่เก็บข้อมูลระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดพื้นที่การเก็บ
ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 
ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 6,955.-  
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2 11 มกราคม 2564 
(บ.เอสอาร์ เซอร์วิส จก.) 

 

จ้างเหมาเช่าพื้นที่ระบบเวบไซต์รายปี  7,000.-  

3 4 มีนาคม 2564 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย
และนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย ประจำปี 
2564 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหน่วย 
- ป้ายต่าง ๆ ตามโครงการฯ 
- อาหารกลางวัน/อาหารว่าง&เคร ื ่องดื่ม 

(ประชุมกรรมการฯ 24-25 มี.ค.64) 
- วัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง 
- แบบพิมพ์คณะกรรมการ บัญชีรายชื่อผู ้มี

สิทธิเลือกตั้ง(2) แบบขีดคะแนน 
- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สำหรับ

คัดกรองผู้มาใช้สิทธิ)  
- แผ่นพับและหนังสือคู่มือประชาสัมพันธก์าร

เลือกตั้งฯ 
- หนังสือคู ่มือปฏิบัติงานและคู่มือกฎหมาย

ระเบียบฯ 
- วัสดุในการเลือกตั้ง (บัตรเลือกตั้ง) 

 
 
 

70,000.- 
36,740.- 
16,500.- 

 
27,265.- 
7,940.- 

 
44,495.- 

 
143,988.- 

 
12,650.- 

 
27,657.70 

387,235.70  

4 6 กรกฎาคม 2564 
(ร้านเมืองย่าไฟ

เบอร์กล๊าส) 

ประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื ่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (28 
กรกฎาคม 2564) จำนวน 126 ชุด 

 365,400.-  

5 3 ธันวาคม 2563 
(ร้านป้ายมังกร) 

จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถังขยะที่มีปริมาณ
เต็มถัง (ตามรายละเอียดและรูปแบบที่เทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) จำนวน 20,000 ดวง 

 10,000.-  

6 28 เมษายน 2564 
(ร้านป้ายมังกร) 

จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถังขยะที่มีปริมาณ
เต็มถัง (ตามรายละเอียดและรูปแบบที่เทศบาล
ตำบลฟากห้วยกำหนด) จำนวน 5,000 ดวง 

 2,500.-  

รวม  6  โครงการ 779,090.70 1.50% 

 
 
 การจัดซื้อครุภัณฑ ์
 

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 11 มกราคม 2564 
(บ.ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) 

จก.) 

ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 
2 ชุด (โต๊ะ+เก้าอี้) กองการศึกษา 

59,600.-  

2 22 มกราคม 2564 
(ร้านแสงวรี) 

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง) 
- เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ (แบบข้อแข็ง) 

จำนวน 4 เครื่อง 

35,560.-  

3 15 มกราคม 2564 
(บ.ดี.ดี.กรุ๊ป โปรดักส์) 

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุข) 
- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 

 
59,000.- 
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4 20 มกราคม 2564 
(ร้านแสงทองการไฟฟ้า) 

ซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบตั ้งพื ้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง  
(กองการศึกษา) 

47,000.-  

5 17 กุมภาพันธ์ 2564 
(ร้าน ซี.บี คอมพิวเตอร&์

เซอร์วิส) 

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
- เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นท์เตอร์)  

8,000.-  

6 28 มิถุนายน 2564 
(บ.ซีเคียวลิงค์ (ประเทศไทย) 

จก.) 

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 
- เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 

แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

 
30,000.- 

 

7 19 กรกฎาคม 2564 
(ร้าน เอ็ม โอ เอส มงคล) 

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) 
- เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง 

 
21,000.- 

 

8 19 กรกฎาคม 2564 
(ร้าน เอ็ม โอ เอส มงคล) 

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) 
- กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด 

 
30,600.- 

 

รวม  8  รายการ 290,760.- 0.56% 

 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

(จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งสิ้น 199 โครงการ) 
ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ตั้งไว้   133  โครงการ   ดำเนินการ 18  โครงการ    13.53% 
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ  ตั้งไว้     32  โครงการ   ดำเนินการ 18  โครงการ    56.25% 
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร    ตั้งไว้     12  โครงการ   ดำเนินการ   -  โครงการ          0% 
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตั้งไว้       8  โครงการ   ดำเนินการ   -  โครงการ          0% 
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ   ตั้งไว้     14  โครงการ   ดำเนินการ   6  โครงการ    42.86%   
      รวมทั้งสิ้น  ตั้งไว้  199  โครงการ     ดำเนินการ 42 โครงการ   21.11% 
 

บัญชีครุภัณฑ์     ตั้งไว้     57  รายการ  ดำเนินการ   8  รายการ     14.04% 
 
 
 

(งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติท้ังสิ้น 51,880,000.- บาท) 
ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบประมาณ    5,074,200.-    บาท     9.78% 
ด้านที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ  งบประมาณ    3,040,670.76  บาท          5.86% 
ด้านที่ 3 การพัฒนาการเกษตร    งบประมาณ                 0.-   บาท             0.% 
ด้านที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ งบประมาณ                 0.-   บาท               0% 
ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ   งบประมาณ      779,090.70   บาท         1.50% 
      รวมงบประมาณ             8,893,961.46  บาท     17.14% 
 

บัญชีครุภัณฑ์      งบประมาณ        290,760.-   บาท           0.56% 
 
 

*** หมายเหตุ   
- ผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นำมาคิดเฉพาะโครงการฯ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงการ

สาธารณประโยชน์เท่านั้น 
- ไม่รวมงบรายจ่ายประจำ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เช่น เงินเดือน วัสดุ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 


