
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจําเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลฟากห้วย
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง ค่าชําระหนี้เงินต้น 9964041111080001 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

งบกลาง งบกลาง ค่าชําระดอกเบี้ย 9964041111090001 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

9964041111100001 200,000.00 0.00 0.00 6,362.00 30,612.00 163,026.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

9964041111110001 0.00 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9964041111160001 7,182,600.00 0.00 0.00 0.00 3,576,200.00 3,606,400.00

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 9964041111170001 1,824,000.00 0.00 0.00 0.00 790,800.00 1,033,200.00

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 9964041111180001 60,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 36,000.00

งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 9964041111190001 200,000.00 111,000.00 0.00 0.00 199,950.00 111,050.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส
ในระดับปริญญาตรี

9964041111200001 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

9964041111200002 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

9964041111200005 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลฟาก
ห้วย

9964041111200004 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประเภทเงินสมทบสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

9964041111200003 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

9964041111220001 517,600.00 258,800.00 0.00 0.00 723,192.00 53,208.00

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

9964041111230001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 6,792.00 43,208.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:50 หน้า : 1/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งบกลาง งบกลาง เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

9964041111320001 117,600.00 0.00 0.00 0.00 58,614.00 58,986.00

รวมหมวดงบกลาง 11,841,800.00 379,800.00 10,000.00 6,362.00 5,415,160.00 6,790,078.00

รวมงบกลาง 11,841,800.00 379,800.00 10,000.00 6,362.00 5,415,160.00 6,790,078.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รอง
นายก

9964011121010001 695,520.00 0.00 289,800.00 0.00 57,960.00 347,760.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รอง
นายก

9964011121020001 120,000.00 0.00 20,000.00 0.00 10,000.00 90,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

9964011121030001 120,000.00 0.00 60,000.00 0.00 10,000.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

9964011121040001 198,720.00 0.00 70,000.00 0.00 16,560.00 112,160.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

9964011121060001 1,490,400.00 0.00 400,000.00 0.00 458,160.00 632,240.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 0.00 839,800.00 0.00 552,680.00 1,232,160.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9964011122010001 2,142,360.00 0.00 0.00 0.00 1,008,000.00 1,134,360.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน

9964011122020001 103,200.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 61,200.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 9964011122030001 186,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 114,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

9964011122070001 384,240.00 0.00 0.00 0.00 139,440.00 244,800.00

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964011122080001 38,890.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 32,890.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,854,690.00 0.00 0.00 0.00 1,267,440.00 1,587,250.00

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964011131010001 150,000.00 400,000.00 0.00 213,400.00 140,000.00 196,600.00

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 9964011131020001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 9964011131040001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 22,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:50 หน้า : 2/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

9964011131050001 13,000.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 6,900.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 273,000.00 400,000.00 0.00 213,400.00 224,100.00 235,500.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ดําเนินการ
ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและ
ไม่สามารถจัดหาเอง หรือ
สัญญาที่กําหนดรวมถึงการ
จ้างเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะค่าใช้สอยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานตามโครงการ
ต่างๆ ของเทศบาลตําบล
ฟากห้วย  โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาล โครงการสายตรวจ
เฝ้าระวังทรัพย์สิน  ฯลฯ

9964011132010002 772,370.00 0.00 243,000.00 6,955.00 8,557.00 513,858.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือก
ตั้งซ่อม

9964011132010001 789,070.00 0.00 789,070.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964011132010003 216,000.00 243,000.00 0.00 63,000.00 180,000.00 216,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

9964011132020001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 7,130.00 22,870.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรของท้องถิ่น
และการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น พนักงานเทศบาลตําบลผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานจ้าง  ค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาและศึกษาดูงาน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้ง   ค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานต่างๆ    
ฯลฯ

9964011132030001 300,000.00 789,070.00 0.00 0.00 396,052.00 693,018.00

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

9964011132040001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 74,475.00 25,525.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,207,440.00 1,032,070.00 1,032,070.00 69,955.00 666,214.00 1,471,271.00

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 9964011133010001 40,000.00 40,000.00 0.00 16,725.00 16,725.00 46,550.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:50 หน้า : 3/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9964011133030001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 5,832.00 34,168.00

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง

9964011133070001 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

9964011133080001 300,000.00 0.00 0.00 0.00 117,411.00 182,589.00

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่

9964011133110001 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964011133140001 20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 36,900.00 13,100.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 630,000.00 70,000.00 0.00 16,725.00 176,868.00 506,407.00

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 9964011134010001 350,000.00 0.00 0.00 0.00 187,532.67 162,467.33

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้าประปา ค่านํ้า
บาดาล

9964011134020001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 9,011.97 30,988.03

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 9964011134030001 60,000.00 0.00 0.00 0.00 30,559.20 29,440.80

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ 9964011134040001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,135.20 11,864.80

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 470,000.00 0.00 0.00 0.00 235,239.04 234,760.96

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.)โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
      เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964011161010001 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ1.)เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการเกี่ยวกับการต่อ
ต้านยาเสพติด  ให้แก่ที่ว่า
การอําเภออรัญประเทศ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าการแก้ไข
ปัญหาป้องกันยาเสพติด  
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
อรัญประเทศ  ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอ
อรัญประเทศ

9964011161020001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ2.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอ
อรัญประเทศ ในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธี เนื่องใน
วันสําคัญประจําปีงบ
ประมาณ 2564

9964011161020002 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:50 หน้า : 4/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ3.)เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอําเภอ
อรัญประเทศ  ในการช่วย
เหลือผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส  ประจําปีงบประมาณ 
2564

9964011161020003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ4.)เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการเกี่ยวกับการต่อ
ต้านยาเสพติด  ให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว     
เพื่อจ่ายเป็นค่าการแก้ไข
ปัญหาป้องกันยาเสพติด  
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

9964011161020004 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ5.)เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดสร้างอุทยาน
พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว  
ณ อุทยานพุทธมณฑล
สระแก้ว

9964011161020005 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 1.)เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและ
ถนอมอาหารตําบลฟากห้วย

9964011161030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 2.)เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย

9964011161030002 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 3.)เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว
และศึกษาดูงานตําบลฟาก
ห้วย

9964011161030003 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน 4.)เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืช
ตําบลฟากห้วย

9964011161030004 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 285,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 270,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป 9,344,770.00 1,502,070.00 1,871,870.00 300,080.00 3,137,541.04 5,537,348.96

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9964011322010001 1,320,000.00 0.00 0.00 0.00 570,840.00 749,160.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน

9964011322020001 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 9964011322030001 78,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 48,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 5/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

9964011322070001 227,640.00 0.00 0.00 0.00 112,680.00 114,960.00

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964011322080001 36,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,685,640.00 0.00 0.00 0.00 731,520.00 954,120.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964011331010001 95,730.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 45,730.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 9964011331040001 120,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

9964011331050001 0.00 20,000.00 0.00 0.00 6,600.00 13,400.00

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือบุตร 9964011331070001 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 235,730.00 20,000.00 70,000.00 0.00 66,600.00 119,130.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ตามโครงการจัดทําแผนที่
ภาษีภายในตําบลฟากห้วย

9964011332010001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ดําเนินการ
ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและ
ไม่สามารถจัดหาเองได้   ค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานตาม
โครงการต่างๆ ของเทศบาล
ตําบลฟากห้วย

9964011332010002 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964011332010003 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา
บุคลากรของท้องถิ่นและการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลตําบล  ค่าใช้จ่ายจัด
งานต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

9964011332030001 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 54,460.00 45,540.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

9964011332040001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 240,000.00 50,000.00 0.00 0.00 54,460.00 235,540.00

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 9964011333010001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 16,580.00 33,420.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 6/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964011333140001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 30,840.00 19,160.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 47,420.00 52,580.00

รวมงานบริหารงานคลัง 2,261,370.00 70,000.00 70,000.00 0.00 900,000.00 1,361,370.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9964021122010001 1,907,320.00 0.00 0.00 0.00 696,060.00 1,211,260.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 9964021122030001 60,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 51,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินวิทยฐานะ 9964021122040001 403,200.00 0.00 0.00 0.00 88,200.00 315,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

9964021122070001 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 466,560.00 541,440.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964021122080001 116,400.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 86,400.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,494,920.00 0.00 0.00 0.00 1,289,820.00 2,205,100.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964021131010001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 9964021131040001 60,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 110,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 80,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการ
ต่างๆของเทศบาลตําบลฟาก
ห้วย

9964021132010002 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
โครงการส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านฟากห้วย

9964021132010001 400,000.00 0.00 0.00 79,160.00 118,740.00 202,100.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย  และ
ค่าจ้างพาหนะสําหรับรับส่ง
นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล

9964021132010003 1,513,000.00 0.00 0.00 81,000.00 464,400.00 967,600.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรของท้องถิ่น

9964021132030001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,644.00 16,356.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 7/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

9964021132040001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 22,100.00 7,900.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,043,000.00 0.00 0.00 160,160.00 638,884.00 1,243,956.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 9964021133010001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 11,350.00 28,650.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9964021133030001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 14,850.00 35,150.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 9964021133130001 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964021133140001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,320.00 18,680.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 170,000.00 0.00 0.00 0.00 37,520.00 132,480.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  ขนาด 36,000 
BTU   
                   จํานวน  1  
เครื่องๆละ 47,000.-บาท

9964021141010001 47,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
(ปรินท์เตอร์) จํานวน  1  
เครื่องๆละ 10,000.-บาท

9964021141160001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 57,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 2,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,874,920.00 0.00 0.00 160,160.00 2,051,224.00 3,663,536.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในตําบลฟากห้วย

9964021232030001 360,000.00 0.00 0.00 45,920.00 81,880.00 232,200.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.3 โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964021232030002 1,863,000.00 0.00 0.00 0.00 515,665.00 1,347,335.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2.4โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964021232030003 189,860.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00 140,360.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,412,860.00 0.00 0.00 45,920.00 647,045.00 1,719,895.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 9964021233040001 900,000.00 0.00 0.00 203,587.84 265,755.62 430,656.54

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 8/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 9964021233150001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 5,572.00 94,428.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,000,000.00 0.00 0.00 203,587.84 271,327.62 525,084.54

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 9964021234010001 300,000.00 0.00 0.00 0.00 86,913.30 213,086.70

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้าประปา ค่านํ้า
บาดาล

9964021234020001 70,000.00 0.00 0.00 0.00 33,952.88 36,047.12

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 9964021234030001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 390,000.00 0.00 0.00 0.00 120,866.18 269,133.82

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ1.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านทดเจริญ
โครงการยกระดับผลการ
สอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

9964021261020001 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,800.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ2.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านทดเจริญ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

9964021261020002 28,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ3.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านทดเจริญ
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและเสริม
สร้างวินัยในโรงเรียน

9964021261020003 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ4.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

9964021261020004 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ5.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โครงการการจัดทําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับ
นักเรียน) ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (DLTV) ภาค
เรียนที่ 1-2

9964021261020005 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 9/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ6.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน จํานวน 2 โรงเรียน

9964021261020006 920,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 460,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 620,000.00

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,882,860.00 0.00 0.00 249,507.84 1,499,238.80 3,134,113.36

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9964022122010001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 73,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 9964022122030001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

9964022122070001 108,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 81,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964022122080001 24,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 18,000.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 262,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 202,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964022131010001 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการ
ต่างๆของเทศบาลตําบลฟาก
ห้วย

9964022132010002 480,000.00 0.00 0.00 0.00 185,003.50 294,996.50

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964022132010001 324,000.00 0.00 0.00 36,000.00 172,000.00 116,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรของท้องถิ่น
และการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น พนักงานเทศบาลตําบล
พนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายใน
การสัมมนาและศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ

9964022132030001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

9964022132040001 100,000.00 0.00 0.00 0.00 78,035.00 21,965.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 914,000.00 0.00 0.00 36,000.00 435,038.50 442,961.50

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 10/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 9964022133030001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 3,460.00 26,540.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

9964022133090001 10,000.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 15,040.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 9964022133200001 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 55,000.00 5,040.00 0.00 0.00 3,460.00 56,580.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
59,000.- บาท (-ห้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-)

9964022141040001 0.00 59,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 0.00 59,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ1.)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ ของ รพ
.สต.ฟากห้วย

9964022161020001 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

1.)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
งานพระราชดําริในเขต
เทศบาลตําบลฟากห้วย
จํานวน  11   หมู่ๆ ละ 
20,000.-บาท

9964022161040001 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 320,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 220,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,569,000.00 64,040.00 100,000.00 36,000.00 557,498.50 939,541.50

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9964024122010001 559,560.00 0.00 0.00 0.00 149,820.00 409,740.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน

9964024122020001 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหน่ง 9964024122030001 60,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 39,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง

9964024122070001 816,720.00 0.00 0.00 0.00 345,900.00 470,820.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง

9964024122080001 96,000.00 0.00 0.00 0.00 33,810.00 62,190.00

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,533,280.00 0.00 0.00 0.00 550,530.00 982,750.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 11/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

9964024131010001 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ

9964024131030001 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 9964024131040001 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

9964024131050001 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
นิติบุคคลหรือบุคลภายนอก
ในการออกแบบ รับรอง
แบบ หรือควบคุมงานเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

9964024132010002 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลฟากห้วย

9964024132010001 540,000.00 0.00 0.00 51,000.00 258,000.00 231,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรของท้องถิ่น
และการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้อง
ถิ่น พนักงานเทศบาลตําบลฯ
ลฯ

9964024132030001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 7,946.00 32,054.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซม

9964024132040001 800,000.00 0.00 0.00 0.00 512,420.00 287,580.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,430,000.00 0.00 0.00 51,000.00 778,366.00 600,634.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 9964024133010001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 26,117.00 13,883.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9964024133020001 250,000.00 0.00 40,000.00 0.00 69,550.00 140,450.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 9964024133060001 100,000.00 140,000.00 0.00 0.00 201,053.00 38,947.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 12/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง

9964024133070001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 9964024133100001 40,000.00 0.00 0.00 0.00 2,970.00 37,030.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9964024133140001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,870.00 9,130.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 450,000.00 140,000.00 40,000.00 0.00 310,560.00 239,440.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซื้อเครื่องตบดิน  
จํานวน  1  เครื่องๆละ  
21,000.-บาท

9964024141050001 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 
5 เครื่อง ๆ ละ 8,990.- 
บาท เป็นเงิน 35,960.- 
บาท (-สามหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

9964024141090001 0.00 35,960.00 0.00 0.00 35,560.00 400.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ 1.)จัดซื้อกล้องระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เท่า   จํานวน 
 1 ชุด

9964024141130001 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ 2.) จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบพับ 
ขนาด 4 เมตร   จํานวน  1 
อัน

9964024141130002 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 30,000.-บาท

9964024141160001 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2) จัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์   
 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  
47,000.-บาท

9964024141160002 47,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 135,500.00 35,960.00 0.00 0.00 35,560.00 135,900.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,695,780.00 175,960.00 40,000.00 51,000.00 1,675,016.00 2,105,724.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานประเพณี
สงกรานต์

9964026132010003 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประเพณีลอยกระทง

9964026132010001 260,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 160,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 13/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประเพณีหล่อเทียนจํานํา
พรรษา

9964026132010002 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 510,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 410,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ7.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  
ในการจัดกิจกรรมงานสืบ
สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ประจําปี  2564

9964026161020001 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ8.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  
ในการจัดกิจกรรมในการจัด
กิจกรรมวันแคนตาลูปและ
ของดีเมืองอรัญฯ  ประจําปี  
2564

9964026161020002 20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 40,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 30,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 550,000.00 0.00 100,000.00 0.00 10,000.00 440,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1.  โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1  งบ
ประมาณ  250,000.00 
บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-)รายละเอียดโครงการ
ดังนี้            
  ต่อเติมศาลาประชาคม 
อาคารกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 
1

9964031242100001 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 14/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

10. โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถ สวนอินทร์นฤมิต 
หมู่ที่ 7  งบประมาณ  
200,000.00  บาท (-สอง
แสนบาทถ้วน-)รายละเอียด
โครงการดังนี้   
   ทําการลงหินคลุก ขนาด 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
130.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,040 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  1 
ป้าย ( ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 
5

9964031242100009 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

11. โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้า ภายในสวนอินทร์นฤมิต 
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
400,000.00  บาท (-สี่แสน
บาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้  
   ทําการก่อสร้างห้องนํ้า 
ขนาด กว้าง 6.50 เมตร 
ยาว 5.00  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  1 
ป้าย ( ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 
6

9964031242100010 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 15/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

12. โครงการก่อสร้างทาง
ลาดลงสระนํ้าภายในสวน
อินทร์นฤมิต หมู่ที่ 7 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ทําการก่อสร้างทางลาดลง
สระนํ้า ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 
1 ป้าย (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 
7

9964031242100011 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2.  โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน 8 ห้องเรียน โรงเรียน
บ้านฟากห้วย  หมู่ที่ 9 งบ
ประมาณ 60,000.00 บาท 
(-หกหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้
   โดยทําการติดตั้งหลังคา
เหล็ก พร้อม แผ่นหลังคา
ชนิดใส พร้อมท่อระบายนํ้า
ฝน   พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย ( ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนที่ ทต
.ฟากห้วยกําหนด ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 18 
ลําดับที่ 2

9964031242100002 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

3.  โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนบ้าน
ฟากห้วย หมู่ที่ 9 งบ
ประมาณ 95,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
โดยติดตั้งหลังคาเหล็กเมทั่น
ชีสพร้อม รางระบายนํ้า 
พร้อมท่อระบายนํ้าฝน  
พร้อมป้ายโครงการจํานวน  
1 ป้าย ( ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที่ ทต.ฟาก
ห้วยกําหนด ) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 18 
ลําดับที่ 3

9964031242100003 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 16/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4.  โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมลานกีฬาเอนกประสงค์ 
โรงเรียนบ้านฟากห้วย   หมู่
ที่ 9 งบประมาณ 
294,000.00 บาท (-สอง
แสนเก้าหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน-) ทําการเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 335 ตร.ม.   ทําการเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.08 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 273 ตร.ม. พร้อมลงสี
ผสมคอนกรีตและขัดมัน 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม
. และงานตีเส้นสนาม พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  1 
ป้าย ( ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 17 
ลําดับที่ 1

9964031242100004 294,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

5. โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
โรงเรียนบ้านฟากห้วย หมู่ที่ 
9 งบประมาณ 
240,000.00 บาท (-สอง
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)  ก่อ
สร้างรั้วตาข่ายไวแมน ยาว 
584 เมตร สูง 1.50 เมตร 
พร้อมประตูรั้ว 2 จุด พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 19 
ลําดับที่ 4

9964031242100005 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

6. โครงการติดตั้งป้าย
เตือน,ป้ายซอย งบประมาณ  
110,000.00  บาท (-หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
รายละเอียดโครงการดังนี้  ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 35 
ลําดับที่ 10

9964031242100006 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 17/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

7. โครงการปรับปรุงห้องนํ้า
ข้างหลังห้องประชุมทราวดี 
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
62,000.00 บาท (-หกหมื่น
สองพันบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ทําการปรับปรุงห้องห้อง 
ขนาดกว้าง 2.00 ยาว 4.80
 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 
3

9964031242100007 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

8. โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในตําบลฟากห้วย เขต 1
 งบประมาณ 315,000.00 
บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน-)รายละเอียด
โครงการดังนี้  
    ทําการปรับภูมิทัศน์ ตัด
หญ้า ตัดต้นไม้ พร้อมปรับ
เกรดไหล่ทาง หมู่ที่ 
1,2,3,7,10,11 พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย  ( ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 37 ลําดับที่ 
1

9964031242100008 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 18/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

9. โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในตําบลฟากห้วย เขต 2
 งบประมาณ 340,000.00  
บาท (-สามแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน-) รายละเอียดโครงการ
ดังนี้    
   ทําการปรับภูมิทัศน์ ตัด
หญ้า ตัดต้นไม้ พร้อมปรับ
เกรดไหล่ทาง หมู่ที่ 
4,5,6,8,9 พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 37 ลําดับที่ 
2

9964031242100012 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

13. โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านแสนสุข 
ซอย 3)  งบประมาณ 
495,000.00 บาท (-สี่แสน
เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  
รายละเอียดโครงการดังนี้     
    
   ก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดราง
ยู  ขนาดรางกว้าง0.50 
เมตร ลึก0.50 เมตรหนา 
0.10 เมตร ยาว 252 เมตร 
พร้อมฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก
   ทําการวางท่อระบายนํ้า
ชั้น 3 ขนาด ศก. 
0.60x1.00 เมตร  จํานวน 
10.00 ท่อน และใส่บ่อพัก
พร้อมฝา คสล. จํานวน 
4.00 ชุด  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 15 ลําดับที่ 
1

9964031242110001 495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 19/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

14. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 1  งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 22 ลําดับที่ 3

9964031242110002 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

15. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 2 งบ
ประมาณ  90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
  
  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 23 ลําดับที่ 4

9964031242110003 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

16. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
  
  ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 บ้านฟากห้วย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 33 
ลําดับที่ 1

9964031242110004 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 20/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

17. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 
2 (ซอยรัชตะวิถี 7)  งบ
ประมาณ 500,000.00 
บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
รายละเอียดโครงการดังนี้     
      
    ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  144
  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม
. พร้อมลงไหล่ทาง ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  21.60 
ลบ.ม   
   ทําการวางท่อระบายนํ้า  ค
.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 
x1.00 เมตร จํานวน 2 จุด 
วางท่อจุดละ 7 ท่อน พร้อม
เทคอนกรีตดาดปากหน้าท่อ 
2 แห่ง พร้อมติดตั้งป้าย
จํากัดนํ้าหนัก จํานวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ทต.ฟากห้วยกําหนด) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 12 ลําดับที่ 1

9964031242110005 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

18. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 
ซอยบ้านผู้ใหญ่สมบัติ  งบ
ประมาณ  81,000.00 บาท 
(-แปดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้           
    โดยทําการวางท่อนํ้า
ประปา HDPE 110 มม.  
ยาว 148 เมตร  พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16 
ลําดับที่ 1

9964031242110006 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 21/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 
ซอยรัชตะวิถี 22 งบ
ประมาณ  255,000.00 
บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้          
    โดยทําการวางท่อนํ้า
ประปา HDPE 110 มม.  
ยาว 465 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16 
ลําดับที่ 2

9964031242110007 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

20. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 3  งบ
ประมาณ 120,000.00 
บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้         
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 40 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 23 ลําดับที่ 5

9964031242110008 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 22/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

21. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัช
ตะวิถี 18/1 หมู่ที่ 3 งบ
ประมาณ 234,000.00 
บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่
พันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้         
   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม
. งานเสริมลูกรังพื้นทางยาว 
90 เมตรกว้าง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
18.00 ลบ.ม และติดตั้งป้าย
จํากัดนํ้าหนัก จํานวน 1ป้าย  
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ ทต.ฟากห้วย
กําหนด) พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 12 ลําดับที่ 2

9964031242110009 234,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

22. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 งบ
ประมาณ  50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
   รายละเอียดโครงการดังนี้  
            
   ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 บ้านหนองผักบุ้ง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 22 ลําดับที่ 2

9964031242110010 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 23/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

23. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 
ถนนเวชภักดี – วัดกุดแต้ งบ
ประมาณ  357,500.00 
บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้         
    โดยทําการวางท่อนํ้า
ประปา HDPE 110 มม.  
ยาว 650 เมตร   พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16 
ลําดับที่ 3

9964031242110011 357,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,500.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

24. โครงการก่อร้างถนน
ลูกรัง สายบ้านนางมณี  การ
หนองใหญ่  หมู่ที่ 4  งบ
ประมาณ 286,000.00 
บาท (-สองแสนแปดหมื่น
หกพันบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้        
    ทําการลงลูกรัง กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
850 ลบ.ม พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 11 ลําดับที่ 
1

9964031242110012 286,000.00 0.00 0.00 0.00 286,000.00 0.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

25. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 4  งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 23 ลําดับที่ 6

9964031242110013 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 24/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

26. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
   
  ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านกุดแต้ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 33 
ลําดับที่ 4

9964031242110014 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

27. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 5 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
 
  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 23 ลําดับที่ 7

9964031242110015 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

28. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
   
  ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 บ้านทดเจริญ ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 33 
ลําดับที่ 4

9964031242110016 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 25/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

29. โครงการวางท่อส่งนํ้า
ดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 
(บริเวณแก้มลิง) งบ
ประมาณ  494,000.00 
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้        
  โดยทําการวางท่อส่งนํ้าดิบ 
HDPE 110 มม.  ยาว 
1,900 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 31 ลําดับที่ 
20

9964031242110017 494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

30. โครงการวางท่อส่งนํ้า
ดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 494,000.00 
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้         
    โดยทําการวางท่อส่งนํ้า
ดิบ HDPE 110 มม.  ยาว 
1,900 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 32 ลําดับที่ 
21

9964031242110018 494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

31. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 6 งบ
ประมาณ 60,000.00 บาท 
(-หกหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
 
  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์  จํานวน 20 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 24 ลําดับที่ 8

9964031242110019 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 26/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

32. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายวิรัตน์  สมบูรณ์  
หมู่ที่ 6 งบประมาณ  
550,000.00 บาท  (-ห้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้  ก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม.   งาน
เสริมลูกรังพื้นทางยาว 168 
เมตรกว้าง 5.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 42 ลบ.ม 
พร้อมลงไหล่ทาง ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 25.20 
ลบ.ม  และติดตั้งป้ายจํากัด
นํ้าหนัก จํานวน 1ป้าย  
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ ทต.ฟากห้วย
กําหนด) พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 12 ลําดับที่ 3

9964031242110020 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

33. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้ ติดตั้ง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
บุ่งแคน ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 34 
ลําดับที่ 5

9964031242110021 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 27/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

34. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านลุงศรี หมู่ที่ 7 งบ
ประมาณ 749,000.00 
บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้า
พันบาทถ้วน-) รายละเอียด
โครงการดังนี้    
   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  240
  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร
.ม. พร้อมลงไหล่ทาง 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
120 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้าย 
“จํากัดนํ้าหนัก” จํานวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ทต.ฟากห้วยกําหนด) 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 13 ลําดับที่ 4

9964031242110022 749,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

35. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 7 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 24 ลําดับที่ 9

9964031242110023 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 28/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

36. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 
ซอยเทวาธิราช 1 งบ
ประมาณ 350,000.00 
บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้      
โดยทําการวางท่อนํ้าประปา 
HDPE 110 มม.  ยาว 640
 เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16 
ลําดับที่ 4

9964031242110024 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

37. โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 400,000.00 
บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)ราย
ละเอียดโครงการดังนี้ 
   ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  980  เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,900 ตร.ม. ทํา
การวางท่อระบายนํ้า  ค.ส.ล
. ขนาด 0.60 x1.00 เมตร 
จํานวน 3 จุด วางท่อจุดละ 8
 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย ( ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนที่ ทต
.ฟากห้วยกําหนด ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 10 
ลําดับที่ 1

9964031242110025 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 29/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

38. โครงการวางท่อส่งนํ้า
ดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
งบประมาณ 195,000.00 
บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน-) รายละเอียด
โครงการดังนี้   
   โดยทําการวางท่อส่งนํ้าดิบ 
HDPE 110 มม.  ยาว 750
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย ( ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนที่ ทต
.ฟากห้วยกําหนด) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 32 
ลําดับที่ 22

9964031242110026 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

39. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 8 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้  ติด
ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 24 ลําดับที่ 10

9964031242110027 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

40. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   ติด
ตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านสวนอุดม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 34 
ลําดับที่ 6

9964031242110028 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 30/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

41. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 9 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้  
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 24 ลําดับที่ 11

9964031242110029 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

42. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พรหมราช 3/3  หมู่ที่ 9 งบ
ประมาณ 497,000.00 
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน-)  รายละเอียด
โครงการดังนี้ 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  155
  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม
. งานเสริมลูกรังพื้นทางยาว 
155 เมตรกว้าง 5.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
38.75 ลบ.ม พร้อมลงไหล่
ทาง ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 9.3 ลบ.ม  และติดตั้ง
ป้ายจํากัดนํ้าหนัก จํานวน 1
ป้าย  (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ทต.ฟากห้วยกําหนด) พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  1 
ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 13 ลําดับที่ 5

9964031242110030 497,000.00 0.00 0.00 0.00 497,000.00 0.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 31/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

43. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พรหมราช 5/1  หมู่ที่ 9  งบ
ประมาณ 682,000.00 
บาท  (-หกแสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00
 ตร.ม.
   งานเสริมลูกรังพื้นทางยาว 
210.00 เมตรกว้าง 5.00 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
52.50 ลบ.ม  พร้อมลงไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
31.50 ลบ.ม  และติดตั้ง
ป้ายจํากัดนํ้าหนัก จํานวน 1
ป้าย  (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ทต.ฟากห้วยกําหนด) พร้อม
ป้ายโครงการจํานวน  1 
ป้าย ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 13 ลําดับที่ 6

9964031242110031 682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

44. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้          
   
   ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 บ้านเจริญสุข ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 34 
ลําดับที่ 7

9964031242110032 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

45. โครงการก่อสร้างถนน
ดิน สายเลียบคลองพันท้าว 
หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
300,000.00 บาท (-สาม
แสนบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้  
   ก่อสร้างถนนดิน ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว  520  เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,900 ตร.ม. ทํา
การวางท่อระบายนํ้า  ค.ส.ล
. ขนาด 0.60 x1.00 เมตร 
จํานวน 3 จุด วางท่อจุดละ 8
 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย ( ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนที่ ทต
.ฟากห้วยกําหนด ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 10 
ลําดับที่ 2

9964031242110033 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

46. โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค ภายใน
หมู่บ้าน  ซอยรัชตะวิถี 28 
หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
550,000.00  บาท (-ห้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   โดยทําการวางท่อนํ้า
ประปา HDPE 110 มม.  
ยาว 995 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย (ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 16 
ลําดับที่ 5

9964031242110034 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

47. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 10 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 25 ลําดับที่ 12

9964031242110035 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 33/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

48. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV  ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้    
   ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 10 บ้านใหม่หนองผักบุ้ง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 34 ลําดับที่ 8

9964031242110036 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

49. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายใน
บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 11 งบ
ประมาณ 90,000.00 บาท 
(-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้  
   ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลล์  จํานวน 30 ชุด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 25 ลําดับที่ 13

9964031242110037 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

50. โครงการวางท่อส่งนํ้า
ดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 
งบประมาณ 494,000.00 
บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-) รายละเอียด
โครงการดังนี้  
   โดยทําการวางท่อส่งนํ้าดิบ 
HDPE 110 มม.  ยาว 
1,900 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1 ป้าย ( 
ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่ ทต.ฟากห้วย
กําหนด ) ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หน้า 32 ลําดับที่ 
23

9964031242110038 494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 34/35



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รหัสงบประมาณ
(เชื่อมระบบ e-GP)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

51. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV ภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 งบ
ประมาณ 50,000.00 บาท 
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ราย
ละเอียดโครงการดังนี้   
   ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 บ้านหนองหลวง   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 34 ลําดับที่ 9

9964031242110039 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,859,500.00 0.00 0.00 0.00 1,533,000.00 10,326,500.00

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 11,859,500.00 0.00 0.00 0.00 1,533,000.00 10,326,500.00

รวมทั้งหมด 51,880,000.00 2,191,870.00 2,191,870.00 803,109.84 16,778,678.34 34,298,211.82

วันที่พิมพ์ : 8/7/2564  10:35:51 หน้า : 35/35


