










































































































































































































































ส่วนลดค่าไฟมาตรการโควิดค่าจริงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ล้านหน่วย
ราคาขาย/ต้นทุน 

(บาท/หน่วย)
จ านวนเงิน (ล้านบาท)

(1) ส่วนลดค่าไฟจากมาตรการ COVID-19 327.12 4.0116 1,312.28

(2) ต้นทุน

 (2.1) ค่าซ้ือไฟฟ้า 3.2215 1,053.82

 (2.2) ต้นทุนระบบจ าหน่าย 0.4422 144.65

รวมต้นทุน 3.6637 1,198.47

 (1) - (2) ก าไรจากการด าเนินงาน 0.3479 113.81

แหล่งเงิน

กรณี 1 กรณี 2

เบิกจ่ายตาม
ค่าส่วนลดจริง

เบิกจ่ายตามต้นทุน 
(ของค่าส่วนลดจริง)

(1) ส่วนลดท่ี กฟน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 1,312.28 1,312.28

(2) แหล่งเงินสนับสนุนจาก พรก.ฯ 1,312.28 1,198.47

 (2) - (1) กฟน. ขาดเงิน เม่ือเทียบกับ ส่วนลดท่ีให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 0.00 -113.81 กฟน. รายงานผลต่อคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ทราบ เพ่ือพิจารณา
ผลกระทบต่อฐานะการเงินภายใต้การก ากับ
ดูแลอัตราค่าไฟฟ้าของ กกพ. ต่อไป

การไฟฟ้านครหลวง

จ านวนเงิน (ล้านบาท)

หมายเหตุ





































จังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 นครสวรรค์ 595,691,124 198 595,629,280 84 295,508,180 114 300,121,100

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดนครสวรรค์
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุนข้อเสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านเขาทอง -
 บ้านพระนอน ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย บ้านเขาทอง - บ้านพระนอน ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง
 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ
 2.00 เมตร ระยะทาง 2.350 กโิลเมตร

23,000,000 จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
ชนบทนครสวรรค์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย
 และมนัส าปะหลัง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 12,248 คน และ
ผู้ประกอบการ 25 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

          23,000,000

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโก-หนองป้อง บ้านหนอง
โก ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโก-
หนองป้อง บ้านหนองโก  ต าบลหนองกระเจา 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1.120 
กโิลเมตร

10,700,000          จงัหวดันครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย
 และมนัส าปะหลัง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,800 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

          10,700,000

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองก าลัง-ทรัพยส์ าราญใต้ 
บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองก าลัง-
ทรัพยส์ าราญใต้ บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

7,500,000           จงัหวดันครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย
 และมนัส าปะหลัง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 310 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           7,500,000

4 ขดุลอกหนองลี หมู่ที่ 2 ต าบลทับ
กฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองลี หมู่ที่ 2 ต าบลทับกฤชใต้ 
ขนาดกวา้งบน 14.50 เมตร กวา้งล่าง 3.50 เมตร 
ความลึก 3.00 เมตร ความลาดเอยีง1/1 
ความยาวรวม 552 เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ
ไมน่้อยกวา่ 19,044 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการขดุลอกหนองลี มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 250 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              500,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 1/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ขดุลอกหนองมาบชมุแสง หมู่ที่ 3 
ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองมาบชมุแสง หมู่ที่ 3 
ต าบลทับกฤชใต้ ขนาดกวา้งบน 62 เมตร 
กวา้งล่าง 57 เมตร ความยาวบน 95 เมตร 
ยาวล่าง 90 เมตร ความลึก 2.50 เมตร 
ความลาดเอยีง 1/1 หรือมปีริมาตรดินขดุ-ขน
ไมน่้อยกวา่ 13,759.38 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการขดุลอกหนองมาบชมุแสง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 378 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              500,000

6 วางท่อเมนประปาถนนมาตุลี จาก
ปากซอยมาตุลี 19 ถงึส่ีแยก
ถนนดาวดึงส์ อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ขนาด 200 
มลิลิเมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาวไมน่้อยกวา่ 408 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

850,000              เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการวางท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าอปุโภคและบริโภค
อยา่งเพียงพอ มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 32,802 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              850,000

7 วางท่อเมนประปาถนนมาตุลี จาก
แยกถนนสวรรค์วถิถีงึแยกมาตุลี 17
 อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรค์

วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 300 
มลิลิเมตร ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาวไมน่้อยกวา่ 900 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

3,160,000           เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการวางท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าอปุโภคและบริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 32,802 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,160,000

8 กอ่สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนโกสียห์น้าที่ท าการไปรษณีย์
ถงึวดันครสวรรค์ อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโกสีย์
หน้าที่ท าการไปรษณีย ์ถงึวดันครสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรความกวา้ง 11.00-14.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,268 ตารางเมตร

3,394,000           เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 81,396 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,394,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 2/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 อาชวีะสร้างอาชพีสร้างงาน เพิ่ม
รายได้ลดรายจา่ยครัวเรือน เพื่อ
คุณภาพชวีติที่ยั่งยนื

อบรมสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัประชาชน ผู้
วา่งงาน และหรือตกงานจากสถานการณ์โควดิ

4,685,800 จงัหวดันครสวรรค์ วทิยาลัยาชวีศึกษา
นครสวรรค์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
อบรมอาชพีระยะส้ัน หลักสูตรขนมไทยยอดนิยม หลักสูตรแกะสลักโฟม 
หลักสูตรเคร่ืองด่ืมสมนุไพร หลักสูตรงานปั้นแป้ง หลักสูตรมลัติมเีดีย 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชนในท้องถิ่น มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,120 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น 

           4,685,800

10 ปรับปรุงท่อเมนจา่ยน้ าประปา 
ถนนประชาตาคลี เทศบาลเมอืงตา
คลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงท่อเมนจา่ยน้ าประปา ถนนประชาตาคลี 
เทศบาลเมอืงตาคลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ โดยวางท่อพีวซีี ขนาด 200 
มลิลิเมตร  (8”) ความยาว 1,330 เมตร

1,863,000            เทศบาล
เมอืงตาคลี

 เทศบาลเมอืงตาคลี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการปรับปรุงท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าอปุโภคและบริโภค
อยา่งเพียงพอ  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,526 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,863,000

11 ปรับปรุงท่อเมนจา่ยน้ าประปา 
ถนนหอยสังข์-ถนนทวชียั เทศบาล
เมอืงตาคลี ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงท่อเมนจา่ยน้ าประปา ถนนหอยสังข-์
ถนนทวชียั เทศบาลเมอืงตาคลี ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ โดยวางท่อพีวซีี 
ขนาด 150 มลิลิเมตร (6”) ความยาว 970 เมตร

1,076,000            เทศบาล
เมอืงตาคลี

 เทศบาลเมอืงตาคลี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการปรับปรุงท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าอปุโภคและบริโภค
อยา่งเพียงพอ มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,469 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,076,000

12 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายผังเมอืงสาย ง (ถนนพรหม
นิมติ) หมู่ที่ 14 ต าบลวดัไทรย ์
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์

 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังเมอืง
สาย ง (ถนนพรหมนิมติ) หมู่ที่ 14 ต าบลวดัไทรย ์
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 22 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
0.700 กโิลเมตร

9,750,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัไทรย์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และ
ผักช ีมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           9,750,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 3/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11-12 ต าบล
วดัไทรย ์และเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านแกง่  อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11-12 
ต าบลวดัไทรย ์และเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจรจรกวา้ง 4-5 เมตร 
ยาว 2.110 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 9,510 ตารางเมตร

5,500,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัไทรย์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และผักช ี
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,500,000

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2  ต าบลหนองกระโดน 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ต าบล
หนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์ ความกวา้ง 5.00  เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.130 กโิลเมตร มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่  5,650.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50  เมตร  (ทั้งสองขา้ง)

3,040,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระโดน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และผักชี
 มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และเกษตรกร 1,300 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,040,000

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกระโดน อ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.126 
กโิลเมตร มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  4,504.00 
ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ
0.50  เมตร  (ทั้งสองขา้ง)

2,480,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระโดน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และผักชี
 มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,300 คน และเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,480,000

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระทุ่ม 
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหนองกรด 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1.470 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 11,760 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กขา้งละ 1.00 เมตร

6,740,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และผักชี
  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,130 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,740,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 4/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ถงึ หมู่ที่ 7 ต าบลบางมว่ง 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถงึ 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางมว่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร 
ยาว 1.924  กโิลเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 
 0.50  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,696 
ตารางเมตร

           4,423,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางมว่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย และผักชี
  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,157 คน และเกษตรกร 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           4,423,000

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแกง่ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - 
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 2.000 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม
ไมน่้อยกวา่ 8,000 ตารางเมตร

5,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแกง่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย ผักช ี
ผลไม ้และไมป้ระดับ มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,544 คน 
และเกษตรกร 962 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,000,000

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านแกง่ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 0.160 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 960 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแกง่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 544 คน 
เกษตรกร 300 คน และผู้ประกอบการ 150 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              500,000

20 ปรัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 ต าบล
บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 11 
ต าบลเกรียงไกร-หมู่ที่ 1 
ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 11 
ต าบลเกรียงไกร-หมู่ที่ 1 ต าบลบึงเสนาท 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง 
0.50 เมตร ระยะทาง 0.385 กโิลเมตร

           1,420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านมะเกลือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 818 คน 
และเกษตรกร 2,001 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,420,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 5/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 ต าบลพระนอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต าบล
พระนอน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร

2,910,900           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,627 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,910,900

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านตาลสองยอด ต าบล
เกรียงไกร อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านตาลสองยอด ต าบลเกรียงไกร 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดกวา้ง 6.00  เมตร ระยะทาง 1.300  
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ไมน่้อยกวา่ 7,800  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร พร้อมปรับเกล่ีย

5,420,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกรียงไกร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 234 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,420,000

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบแมน่้ าเจา้พระยา หมู่ที่ 9 
ไป หมู่ที่ 2  ต าบลยางตาล อ าเภอ
โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
แมน่้ าเจา้พระยา หมู่ที่ 9 ไป หมู่ที่ 2  
ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์
 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 5,300
  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.30
 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 แบบเลขที่ ทถ 1-01

2,728,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตาล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,728,000

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายริมหนองตานิวใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้านเนินกร่าง ไปหมู่ที่ 6  ต าบล
ยางตาล อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ริมหนองตานิวใหญ่  หมู่ที่ 9 บ้านเนินกร่าง ไปหมู่
ที่ 6 บ้านตานิว ต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.385  
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ผิวจราจร 
ไมน่้อยกวา่ 5,540 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ  0.30 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ
 2-206

2,734,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตาล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนน เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย 
มนัส าปะหลัง และขา้วโพด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,734,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 6/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านนิคมเขาบ่อแกว้ - 
บ้านหนองไมแ้ดง รหัสสายทาง 
นว.ถ.63 - 001 หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อทอง ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 บ้านนิคมเขาบ่อแกว้ - บ้านหนองไมแ้ดง รหัส
สายทาง นว.ถ. 63 - 001 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง 
ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ กวา้ง  6.00  เมตร ยาว 
2.035 กโิลเมตร หนา 0.05  เมตร พร้อมไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่  14,245.00  ตารางเมตร

6,312,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,115 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,312,000

26 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบ
คลองซอยชลประทาน
หลังวดัหัวง้ิว หมู่ที่  9 บ้านหัวง้ิว  
ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บริเวณเลียบคลองซอยชลประทาน
หลังวดัหัวง้ิว หมู่ที่  9  บ้านหัวง้ิว ต าบล
เนินมะกอก อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.600 กโิลเมตร หนา 0.05
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,000 ตาราง
เมตร รายละเอยีดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินมะกอกก าหนด

5,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินมะกอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,217 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,000,000

27 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 
ต าบลเขากะลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 
ต าบลเขาทอง ผิวจราจรชนิด 
Asphaltic  concret ผิวทางกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 2.220  กโิลเมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 11,100 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล.
จ านวน 4 จดุ

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต าบลเขากะลา 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต าบลเขาทอง ผิวจราจรชนิด 
Asphaltic  concret ผิวทางกวา้ง  5.00 เมตร 
ยาว 2.220 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 11,100 
ตารางเมตร  พร้อมวางท่อคสล.จ านวน 4 จดุ
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6,819,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากะลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,009 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,819,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 7/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเนินตะควน หมู่ 7 ถงึ 
อา่งเกบ็น้ าเขาโยง ต าบลสระทะเล 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านเนินตะควนหมู่ 7 - อา่งเกบ็น้ าเขาโยง 
ต าบลสระทะเล อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
2.970 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 11,880 ตารางเมตร

6,088,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระทะเล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,310 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,088,000

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ถงึหมู่ที่ 4 
ต าบลบางพระหลวง  อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถงึ
หมู่ที่ 4 ต าบลบางพระหลวง  อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 2.600 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 10,400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไมน่้อยกวา่ 520 ลูกบาศกเ์มตร

           5,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพระหลวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 706 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,270,000

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
64-004 สายแยกทางหลวง  3319 
 หมู่ที่ 2 เนินต้นตาล  เชื่อมต่อ
บ้านหนองตะแคง  หมู่ที่  5  
ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอโกรกพระ  
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนว.ถ. 64-004  
สายแยกทางหลวง 3319  หมู่ที่ 2  เนินต้นตาล 
เชื่อมต่อบ้านหนองตะแคง หมู่ที่ 5 
ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร ระยะทาง 0.800 กโิลเมตร

1,883,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินกวา้ว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,136 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,883,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 8/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
60-011 สายหลังวดัสามคัคีราษฎร์ 
 หมู่ที่ 4 ต าบลนากลาง  อ าเภอ
โกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.60-011 สายหลังวดัสามคัคีราษฎร์
หมู่ที่ 4 ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง
 1.573 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่  6,292 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีต
รับทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 110 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.25 เมตร ทั้งสองขา้ง

2,936,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,082 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,936,000

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 3 ต าบลกลางแดด
 อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 
3 ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดั
นครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 5.50 ม. ยาว 0.700 
กโิลเมตร หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 3,850.00 ตารางเมตร เทคอนกรีตรับ
ทางเชื่อมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 49.50 ตารางเมตร 
พร้อมปูผิวแอสพัลท์คอนกรีตทางขึ้นลงจ านวน 5 
จดุ หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 115.25 ตารางเมตร

           1,996,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลางแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,098 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,996,000

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันเล้ียงสัตว-์บ้านโปร่งมะกรูด 
หมู่ที่ 6 บ้านยางขาว 
ต าบลยางขาว อ าเภอพยหุะคีรี 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันเล้ียง
สัตว-์บ้านโปร่งมะกรูด หมู่ที่ 6 บ้านยางขาว 
ต าบลยางขาวอ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.070 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตรวมไมน่้อยกวา่ 5,350 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.20 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย (รายละเอยีด
ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางขาว
ก าหนด)

3,431,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางขาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,053 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,431,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 9/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยก
ถนนสายเอเชยี จรดคลองวเิชยีร  
หมู่ที่  3  บ้านเนินฝอยทอง  
ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี  
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจาก
แยกถนนสายเอเชยี  จรดคลองวเิชยีร  หมู่ที่  3  
ต าบลพยหุะ อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  
ระยะทาง  1.975  กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่พื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่  9,875.00  ตารางเมตร

4,630,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพยหุะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนไมน่้อยกวา่ 756 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           4,630,000

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง นว.ถ.62-006 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 333-
บ.คลองบางเด่ือ หมู่ที4่
บ้านคลองบางเด่ือ  ต าบลน้ าทรง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง  5  เมตร
ยาว 1.400  กโิลเมตร  หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.25 เมตรหรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่  7,000  ตารางเมตร

3,660,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าทรง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนไมน่้อยกวา่ 1,481 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,660,000

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ต าบลเนินศาลา  อ าเภอ
โกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบล
เนินศาลา อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 0.300 กโิลเมตร หนา
 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร 
หรือมปีริมาณพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,200 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางแบบเลขที่
 ทถ-2-204แผ่นที 15 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
เมื่องานแล้วเสร็จและป้ายขณะด าเนินการ จ านวน
 1 ป้าย

565,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินศาลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              565,000

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง นว.ถ.5-0042  หมู่ที่ 
7 ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรก
พระ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง 
 0.827  กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  3,308 
 ตารางเมตร

1,840,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบาง
ประมงุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 446 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,840,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 10/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศาลา
แดง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนตคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 ความกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.93 กโิลเมตร

1,900,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,900,000

39 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสล์ติกคอ
นกรีต รหัสทางหลวงนว.ถ10-002 
ถนนเทศบาล 2 บริเวณส่ีแยกโกรก
พระ ถงึสามแยกท่ารถโกรกพระ 
หมู่ที่ 3,4 ต าบลโกรกพระ อ าเภอ
โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

ผิวจราจรแอสฟัสล์ติกคอนกรีต กวา้ง 7.00 -17.00
 เมตร ยาว 0.4717 กโิลเมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมพีื้นที่ปูผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 5,262 ตาราง
เมตร

1,452,700           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
โกรกพระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 902 ครัวเรือน และผู้ประกอบการ 150 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,452,700

40 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาล หมู่ที่ 14 ต าบลพระนอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 
14 ต าบลพระนอน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครสวรรค์ หอถงัสูง ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร

769,400              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ชว่ยให้ประชาชนมนี้ าอปุโภค
และบริโภคอยา่งเพียงพอ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 850 ครัวเรือน 
และเกษตรกร 800 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              769,400

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านหนองแกง่ หมู่ที่ 3 
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หนองแกง่ หมู่ที่ 3 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 0.165 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 660.00 ตาราง
เมตร

464,700              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครสวรรค์ออก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
600 คน เกษตรกร 100 ราย และผู้ประกอบการ 100 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              464,700

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 11/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

42 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 
สายหนองหลุม ต าบลยา่นมทัรี 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 สายหนองหลุม 
ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์ ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 0.250 กโิลเมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไมน่้อยกวา่ 1,060.00  
ตารางเมตร ชว่งที่  2  ผิวจราจรกวา้ง  4.00  
เมตร ยาว 0.175 กโิลเมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไมน่้อยกวา่ 728.00 
ตารางเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการรวมไมน่้อยกวา่ 
 1,788.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  2  ป้าย

806,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยา่นมทัรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 1,214 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              806,000

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองแกง่พัฒนา  หมู่ที่ 7 
ต าบลนครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หนองแกง่พัฒนา  หมู่ที่ 7 ต าบลนครสวรรค์ออก 
อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดันครสวรรค์  กวา้ง 4.00 
ยาว 0.177 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 708.00 ตารางเมตร

358,500              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครสวรรค์ออก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 800 คน เกษตรกร 200 ราย และผู้ประกอบการ 100 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              358,500

44 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านดงชะพลู ต าบลบางมะฝ่อ 
อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงชะพลู 
ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์

47,380               กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบาง
มะฝ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการซ่อมแซมประปา ชว่ยให้ประชาชนมนี้ าอปุโภคและบริโภคอยา่งเพียงพอ
  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 850 ครัวเรือน และเกษตรกร 1,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

               47,380

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 12/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวดัป่าแสงทอง หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่งหล่ม ต าบลหนองตางู 
อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
บ้านหนองซาก ต าบลบึงปลาทู 
ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย
 จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.100 กโิลเมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,400  ตารางเมตร
 พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ทั้งสองขา้งทาง  ขา้งละ 
0.00 – 0.20  เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

           2,140,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตางู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 770 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,140,000

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบคลองหอยกาบ หมู่ที่ 6 
บ้านคลองบ่อ ต าบลบางตาหงาย 
อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.918  
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 11,508
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง 2 ขา้งๆละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่แต่ปริมาตรลูกรัง
ต้องไมน่้อยกวา่ ประมาณการก าหนด

5,880,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตาหงาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,899 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,880,000

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายฝายตาเจก็ - 
เลียบคลองแง่ง หมู่ที่ 6 
บ้านประดู่งาม ต าบลท่าง้ิว อ าเภอ
บรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 3,970.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 13,895.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ขา้งละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่บริเวณ
หน้างาน รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม เดือนธนัวาคม 2556 ก าหนด (เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 2 ป้าย

6,890,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าง้ิว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,890,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 13/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองเขาดิน หมู่ที่ 3,4,10 
(ถนนเลียบคลองเขาดิน ฝ่ัง R) 
ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตรระยะทางรวม 4.360 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
17,440 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.10 เมตร

           8,830,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาดิน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           8,830,000

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
69-006 สายบ้านวงัไอวุ้น่ - บ้านวงั
อา่ง - บ้านลาด ต าบลบางเคียน 
อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.979  
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,895.00 ตาราง
เมตร

           5,613,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเคียน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,613,000

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง ต าบลบึง
ปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
ทรายทอง รหัสสายทอง นว.ถ. 76-015 ซอย
วาสนา - ถนนเลียบเหมอืงดีเด่น กวา้ง 3 เมตร 
ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่
 3,300 ตารางเมตร

2,100,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงปลาทู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 167 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,100,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 14/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง สองหน่อ หมู่ที่ 1 
บ้านคลองสองหน่อ ต าบลตาสัง  
อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง 
สองหน่อ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสองหน่อ ต าบลตาสัง 
 อ าเภอบรรพตพิสัย  จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจร
 กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.230 กโิลเมตร

485,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,100 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              485,000

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเนินไพร หมู่ที่ 8 บ้านคลองวไิล
 ต าบลตาสัง  อ าเภอบรรพตพิสัย 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินไพร 
หมู่ที่ 8 บ้านคลองวไิล ต าบลตาสัง  อ าเภอ
บรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์  ผิวจราจร กวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.230 
กโิลเมตร

              485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              485,000

53 กอ่สร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองขี้ววั บ้านไร่พัฒนา 
หมู่ที่ 5 ต าบลอา่งทอง อ าเภอ
บรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง
ขี้ววั  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 0.790 กโิลเมตร หนา
 0.15 เมตรหรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,370 ตาราง
เมตร หินคลุกไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.00 - 0.25 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

           1,196,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอา่งทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,912 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,196,200

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต าบลเจริญผล
 อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 0.968 กโิลเมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,872 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,928,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจริญผล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,212 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,928,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 15/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

55 กอ่สร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเต่า 
อ าเภอเกา้เล้ียว

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.830 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,150.00 
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตรตามสภาพพื้นที่

           2,410,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเต่า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,263 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,410,000

56 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านหาดเสลา - 
บ้านคลองชา้ง หมู่ที่ 5,12  
ต าบลหัวดง  อ าเภอเกา้เล้ียว 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1.250 กโิลเมตร เมตร หนา 0.05 เมตร
 มพีื้นที่ผิวจราจไมน่้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร

           2,829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
374 ครัวเรือน เกษตรกร 146 ราย และผู้ประกอบการ 6 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,829,000

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทาง นว.ถ.39-006 สายบึงกบ
ละคร - ท่าชา้ง หมู่ที่ 6  ต าบลโคก
หมอ้ อ าเภอชมุแสง  จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง นว.ถ.
39-006 สายบึงกบละคร - ท่าชา้ง หมู่ที่ 6  ต าบล
โคกหมอ้ อ าเภอชมุแสง  จงัหวดันครสวรรค์ กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 0.900 กโิลเมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
มพีื้นที่เทคอนกรีต 3,600 ตารางเมตร

2,425,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหมอ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 550 คน และเกษตรกร 670 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,425,000

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านหนองมล ถงึหมู่ที่ 7 
บ้านเนินทอง  ต าบลทับกฤช 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้าน
หนองมล ถงึหมู่ที่ 7 บ้านเนินทอง  ต าบล   ทับ
กฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1.400 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 7,000
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย

3,431,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับกฤช

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว
 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,487 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           3,431,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 16/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

59 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ 
รพ.สต.หนองโก หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ รพ.สต.หนองโก
 ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างประตูน้ าเปิด-ปิด มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างประตูน้ า
เปิด-ปิด บริเวณ รพ.สต.หนองโก จ านวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วนั คิดเป็นเงิน 45,000 บาท มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 240 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              162,000

60 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างประตูน้ าเปิด-ปิด มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างประตูน้ า
เปิด-ปิด บริเวณ รพ.สต.หนองโก จ านวน 5 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วนั คิดเป็นเงิน 45,000 บาท มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 168 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              162,000

61 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแหลมทอง-วงัมล ถงึแยก
หมอนหก หมู่ที่ 15 บ้านริมบึง 
ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,880 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมน่้อยกวา่
 17,280 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร

           9,142,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 565 คน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           9,142,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 17/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองบอนใต้ - เขตติด 
ต่อต าบลบ่อถ้ า รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว. ถ. 075 - 014 หมู่ที่ 
18  บ้านหนองบอนใต้  ต าบล บ้าน
ไร่ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
บอนใต้ - เขตติด ต่อต าบลบ่อถ้ า รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว. ถ. 075 - 014 หมู่ที่ 18  บ้านหนอง
บอนใต้  ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาวจงัหวดั
นครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 3.000 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 18,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง 2 ขา้ง ๆ ละ 0 - 
0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

           9,209,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,659 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           9,209,000

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองไทร
 - บ้านบุรีรัมย ์หมู่ที่ 10,12  ต าบล
ศาลเจา้ไกต่่อ อ าเภอลาดยาว 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
สายบ้านหนองไทร - บ้านบุรีรัมย ์หมู่ที่ 10,12 
ต าบลศาลเจา้ไกต่่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดั
นครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 มตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1.500 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

           4,170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลเจา้ไกต่่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 550 คน และเกษตรกร 350 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น
 

           4,170,000

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านวดั ต าบลวงัซ่าน  
อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวดั 
ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว  2.900  กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่  14,500  ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50  เมตร

           8,242,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัซ่าน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,133 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           8,242,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 18/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 
ต าบลแมเ่ปิน อ าเภอแมเ่ปิน 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก 
เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12 ต าบลแมเ่ปิน อ าเภอแมเ่ปิน 
จงัหวดันครสวรรค์ ถนนขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 2.570 กโิลเมตร 
หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 10,280 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

5,085,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแมเ่ปิน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก.เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการ
กอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่มนัส าปะหลัง ออ้ย 
และขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 40 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 
30 วนั คิดเป็นเงิน 360,000 บาท มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 980 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,085,000

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านด่านพัฒนา - หมู่ที่ 
15 บ้านเนินสวา่ง ต าบลเขาชนกนั 
อ าเภอแมว่งก ์ จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 4.220 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่คสล.ไมน่้อยกวา่ 21,100 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งล่ะ 0.50 เมตร

11,857,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชนกนั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่มนัส าปะหลัง 
ออ้ย และขา้วโพด  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,525 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

          11,857,000

67 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังการไฟฟ้า บ้านหนองขี้ใต้ 
หมู่ที่ 11 ถงึบ้านหนองกระทุ่ม หมู่
ที่ 10 ต าบลลาดยาว อ าเภอ
ลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,730 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมน่้อยกวา่
 10,920 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร

           5,309,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,300 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           5,309,000

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชมุชนหลังป้อมต ารวจ หมู่ที่ 1
 บ้านเนินน้ าเยน็ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชมุชนหลัง
ป้อมต ารวจ หมู่ที่ 1 บ้านเนินน้ าเยน็ ต าบลหนอง
บัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 0.165 
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกวา่  825.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              476,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 19/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

69  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย 
ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยน้อย ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางรวม 0.215 กโิลเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่  860.00 
ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน    
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              476,000

70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยถั่วใต้ - บ้านเนินประดู่
 หมู่ที่ 2,4 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นว.ถ.131-01) ต าบลห้วยถั่วใต้ 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยถั่ว
ใต้ - บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 2,4 (รหัสทาวงหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.131-01) ต าบลห้วยถั่วใต้ อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.300 
กโิลเมตร

4,819,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยถั่วใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,032 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           4,819,000

71 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางหมู่ที่ 11  บ้านหนองลก
ฟ้า  –  ต าบลนาขอม) หมู่ที่  11  
บ้านหนองลกฟ้า  ต าบลวงับ่อ 
อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
11  บ้านหนองลกฟ้า – ต าบลนาขอม) หมู่ที่  11 
 บ้านหนองลกฟ้า  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  
จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.240  กโิลเมตร  

498,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 579 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              498,000

72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่  5 บ้านทับลุ่ม   
เขตหมู่ที่  4 บ้านวงัขอ่ย) หมู่ที่  5 
 บ้านทับลุ่ม ต าบลวงับ่อ อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 5 บ้านทับลุ่ม  -  เขตหมู่ที่  4  บ้านวงัขอ่ย)  หมู่
ที่  5  บ้านทับลุ่ม  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร  
หนา  0.15  เมตร ระยะทาง   0.240  กโิลเมตร

498,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,081 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              498,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 20/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต าบล
ห้วยใหญ่ อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 4
 - หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 3,030 ตารางเมตร หินคลุก
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร หนา 0.20 เมตร
 หรือปริมาตรไมน่้อยกวา่ 121.20 ลูกบาศกเ์มตร

1,579,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,338 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,579,000

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนนิกรปทุมรักษ์ชว่งส่ีแยกสระ
โอวลัตินถงึโรงเรียนหนองบัว หมู่ที่ 
3 ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว
 จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนิกรปทุม
รักษ์ชว่งส่ีแยกสระโอวลัตินถงึโรงเรียนหนองบัว 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1,270
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
10,160 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกวา้ง 
0.50 เมตร

           6,238,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
หนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,402 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           6,238,000

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 21.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว
 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 960 ราย และประชาชน 383 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              500,000

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.300 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,050.00 ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 24.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
960 ราย และประชาชน 383 ครัวเรือน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

              500,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 21/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสนวน หมู่ที่ 10,17,15  
ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนอง
สนวน หมู่ที่ 10, 17, 15 ต าบลดอนคา อ าเภอท่า
ตะโก จงัหวดันครสวรรค์   ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร
 และไหล่ทางหินคลุก พร้อมปรับเกล่ีย หนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร กวา้งเฉล่ีย 0.30 เมตร  ระยะทาง 
1.000 กโิลเมตร (จ านวน 2 ขา้ง)

2,445,600           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,907 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,445,600

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่า
ตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว  0.677  กโิลเมตร  หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,385 ตารางเมตร

1,890,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลท่า
ตะโก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,890,000

79 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1ต าบลวงัขอ่ย เชื่อมต่อ หมู่ที่
 1 ต าบลไพศาลี  อ าเภอไพศาลี 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร  ยาว  0.800 กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,200  ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 
เมตร  ยาว 0.800 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร ใช้
หินคลุกไมน่้อยกวา่  72 ลูกบาศกเ์มตร เกล่ียแต่ง
เรียบร้อย รายละเอยีดตามแบบและบัญชี
ประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลวงั
ขอ่ยติดต้ังป้ายโครงการตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย จ านวน 1 ป้าย

1,630,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัขอ่ย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 420 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,630,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 22/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซับมะเขอื หมู่ที่ 11 ต าบลอดุม
ธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับมะเขอื 
หมู่ที่ 11 ต าบลอดุมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 0.400 กโิลเมตร

           1,227,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลอดุม
ธญัญา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,923 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,227,000

81 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสายบ้านเขากา-บ้านซับ
ส าราญ หมู่ที่ 4 ขา้นเขากา ต าบล
สุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านเขา
กา-บ้านซับส าราญ หมู่ที่ 4 ขา้นเขากา ต าบลสุข
ส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร แบบไมม่ไีหล่ทางหรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,400 ตารางเมตร

2,224,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขส าราญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,224,000

82 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล 
หมู่ที่  8 – หมู่ที่ 3 ต าบลหนอง
พิกลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล  หมู่ที่  8 – หมู่ที่ 
3  ต าบลหนองพิกลุ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 มตร ยาว 1.380
 กโิลเมตรเมตร

2,384,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพิกลุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,300 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           2,384,000

83 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกเชก็ กม.5 คลอง 6 ขวา 
บ้านหนองแอก - บ้านโคกหวา้ หมู่
ที่ 1 บ้านหนองแอก ต าบลหนอง
หมอ้ อ าเภอตาคลี จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้าน
หนองแอก สายแยกเชก็ กม.5 คลอง6ขวา บ้าน
หนองแอก - บ้านโคกหวา้  ความกวา้ง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร

           1,540,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมอ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
 ออ้ยโรงงาน และมนัส าปะหลังโรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,069 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,540,000

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 23/24



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

84 ขดุลอกหนองขลาย หมู่ที่ 4 ต าบล
ทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองขลาย หมู่ที่ 4 ต าบลทับกฤชใต้ 
ขนาดกวา้งบน 62 เมตร กวา้งล่าง 57 เมตร 
ความยาวบน 95 เมตร ยาวล่าง 90 เมตร 
ความลึก 2.50 เมตร ความลาดเอยีง 1/1 หรือมี
ปริมาตรดินขดุ-ขนไมน่้อยกวา่ 
13,759.38 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
การขดุลอกแหล่งน้ าเพื่อกกัเกบ็น้ าในฤดูฝนป้องกนัปัญหาน้ าท่วม และชว่ยให้
เกษตรกรมนี้ าเพียงพอส าหรับปลูกขา้ว ออ้ย ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนั
ส าปะหลังรองรับพื้นที่ท าการเกษตร จ านวน 150 ไร่ ชว่ยเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายได้แกเ่กษตรกร มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 240 คน รวมทั้งเป็น
โครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
เป็นไปได้ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

              500,000

295,508,180 295,508,180รวม 84 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 24/24



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ขดุลอกหนองปลิง หมู่ที่ 5 ต าบล
ทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองปลิง หมู่ที่ 5 ต าบลทับกฤชใต้ ขนาด
กวา้งบน 62 เมตร กวา้งล่าง 57 เมตร ความยาว
บน 95 เมตร ยาวล่าง 90 เมตร ความลึก 2.50 
เมตร  ความลาดเอยีง1/1 หรือมปีริมาตรดินขดุ-
ขนไมน่้อยกวา่ 13,759.38 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองปลิง หมู่ที่ 5 
ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

2 ขดุลอกหนองสนุ่น หมู่ที่ 6 ต าบล
ทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองสนุ่นหมู่ที่ 6 ต าบลทับกฤชใต้ ขนาด
กวา้งบน 62 เมตร กวา้งล่าง 57 เมตร ความยาว
บน 95 เมตร ยาวล่าง 90 เมตร ความลึก 2.50 
เมตร ความลาดเอยีง1/1 หรือมปีริมาตรดินขดุ-ขน
ไมน่้อยกวา่ 13,759.38 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองสนุ่น หมู่ที่ 6 
ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

3 ขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 ต าบล
ทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 ต าบลทับกฤชใต้ จาก
ประตูคลองส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ถงึบึงทับ
กฤช ขนาดคลองเดิม ค่าตามแบบประมาณการ 
ขดุลอกให้ม ีขนาดกวา้งบน 6.00 เมตร กวา้งล่าง 
1.00 เมตร ความลึก 2.80 เมตร ยาว 2,600 เมตร
 (ตามแบบที่ก าหนด) พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 ป้าย

312,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 7 
ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

4 ขดุลอกบึงทับกฤชพร้อมขนยา้ย 
หมู่ที่ 8 ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกบึงทับกฤชพร้อมขนยา้ย หมู่ที่ 8 ต าบลทับ
กฤชใต้ ขนาดกวา้งบน 36 เมตร กวา้งล่าง 30 
เมตร ความยาวบน 140 เมตร ยาวล่าง 134 เมตร
 ความลึก 3.00 เมตร ความลาดเอยีง 1/1 หรือมี
ปริมาตรดินขดุ-ขนไมน่้อยกวา่ 13,563 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 2 ป้าย

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกบึงทับกฤชพร้อมขนยา้ย หมู่ที่ 8
 ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 1/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ขดุลอกคลองสายเลียบทางรถไฟ 
จ านวน 2 ชว่ง หมู่ที่ 4 ต าบลทับ
กฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกคลองสายเลียบทางรถไฟ จ านวน 2 ชว่ง 
หมู่ที่ 4  ต าบลทับกฤช ชว่งที่ 1 ยาว 2,450 เมตร
 มปีริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 8,244 ลบ.ม. พร้อม
เกล่ียแต่งคันคลองให้เรียบร้อย
ชว่งที่ 2 ยาว 900 เมตร มปีริมาณดินขดุไมน่้อย
กวา่ 2,207 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกล่ียแต่งคัน
คลองให้เรียบร้อย (ตามแบบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด)

350,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองสายเลียบทางรถไฟ 
จ านวน 2 ชว่ง หมู่ที่ 4 ต าบลทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

6 ขดุลอกคลองสายคลองตาเปรม
เชื่อมคลองตาลพ หมู่ที่ 10 ต าบล
ทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกคลองสายคลองตาเปรมเชื่อมคลองตาลพ 
หมู่ที่ 10 ต าบลทับกฤช ขดุลอกคลองยาว 2,700 
เมตร  มปีริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 4,920 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกล่ียแต่งคันคลองให้
เรียบร้อยและวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 ศก. 1 
เมตร จ านวน 6 จดุ  จดุละ 12 ท่อน (ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองสายคลองตาเปรมเชื่อม
คลองตาลพ หมู่ที่ 10 ต าบลทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

7 ขดุลอกคลองส่งน้ าสายเลียบทาง
รถไฟ หมู่ที่ 8 ต าบลทับกฤช 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองส่งน้ าสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 
ต าบลทับกฤช ขดุลอกคลองยาว 1,800 เมตร เร่ิม
จากคลองเชื่อมหมู่ที่ 9 ถงึ คลองเชื่อมหมู่ที่ 14 มี
ปริมาณดินขดุ ไมน่้อยกวา่ 8,646.70 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกล่ียแต่งคันคลองให้เรียบร้อย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)

300,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองส่งน้ าสายเลียบทางรถไฟ 
หมู่ที่ 8 ต าบลทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

8 ขดุลอกคลองหนองไกร หมู่ที่ 6  
บริเวณทางขา้มหนองบอน ถงึชาย
บึงบอระเพ็ด ต าบลทับกฤช อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองหนองไกร หมู่ที่ 6 บริเวณทางขา้ม
หนองบอน ถงึชายบึงบอระเพ็ด ขดุลอกคลอง ยาว
 2,000 เมตร มปีริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 8,193 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกล่ียแต่งคันคลองให้
เรียบร้อยและวางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1.20 เมตร
 จ านวน 2 จดุ จดุละ 20 ท่อน (ตามแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองหนองไกร หมู่ที่ 6  
บริเวณทางขา้มหนองบอน ถงึชายบึงบอระเพ็ด ต าบลทับกฤช อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 2/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลทับ
กฤช จ านวน 2 ชว่ง อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลทับกฤช จ านวน 2 จดุ
ชว่งที่ 1 (เร่ิมจากสายเล่ียงเมอืงหมู่ 6,7 ถงึคลอง
เชื่อมหมู่ 5) พร้อม ซ่อมแซมท่อระบาย คสล. 
จ านวน 2 จดุ ขดุลอกคลองยาว 2,150 เมตร มี
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 7,939 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมเกล่ียแต่งคันคลองให้เรียบร้อย วางท่อ คสล.
 ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร จ านวน 2 จดุ 
จดุที่ 1 จ านวน 13 ท่อน จดุที่ 2 จ านวน 12 ท่อน 
(ตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)  
ชว่งที่ 2 (บริเวณแยกสายไปหนองมน-ถงึคันโซน) 
ขดุลอกคลองยาว 600 เมตร มปีริมาณดินขดุไม่
น้อยกวา่ 401.50 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกล่ียแต่ง
คันคลองให้เรียบร้อย (ตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลทับกฤช 
จ านวน 2 ชว่ง อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 3/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ขดุลอกบึงยาว หมู่ที่ 1 ต าบลท่าไม้
 อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกบึงยาว หมู่ที่ 1 ต าบลท่าไม ้ปากบึงกวา้ง
เฉล่ีย 40.00-45.00 เมตร ยาว 460 เมตร ลึก
เฉล่ียจากกน้บึง 1.00 เมตร หรือตามสภาพโดยมี
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,580.56 ลูกบาศก์
เมตร

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกบึงยาว หมู่ที่ 1 ต าบลท่าไม ้
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

11 ขดุลอกหนองบุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลท่า
ไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองบุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลท่าไม ้ปากหนองมี
พื้นที่รวม ไมน่้อยกวา่ 7,488.00 ตารางเมตร และ
พื้นที่กน้หนองรวมไมน่้อยกวา่ 6,160 ตารางเมตร 
ขดุลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร หรือตามสภาพโดย
ปริมาตรดินขดุรวมไมน่้อยกวา่ 13,626.41 
ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมท าคันหนอง) ตามแบบที่
ก าหนด

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองบุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลท่าไม ้
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

12 ขดุลอกหนองหลวง หมู่ที่ 13 
ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองหลวง ปากหนองมพีื้นที่รวมไมน่้อย
กวา่ 5,390.00 ตารางเมตร และกน้หนองมพีื้นที่
รวมไมน่้อยกวา่ 3,770 ตารางเมตร ขดุลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร หรือตามสภาพโดยปริมาตรดินขดุรวม
ไมน่้อยกวา่ 13,667.80 ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมท า
คันดินหนอง) ตามแบบที่ก าหนด

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองหลวง หมู่ที่ 13 ต าบลท่า
ไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 4/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ขดุลอกคลองดินส่งน้ า หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าไม ้จ านวน 4 ชว่ง อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขุดลอกคลองดินส่งน้ า หมู่ที่ 6 ต าบลทา่ไม้ จ านวน 4 
ช่วง ช่วงที่ 1 (เลียบถนนชลประธาน) ปากคลองกว้าง
เฉล่ีย 6.00-9.80 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกเฉล่ียจาก
ก้นคลองเดิม 1 เมตร หรือขุดตามสภาพโดยมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 6,750.18 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมขน
ดินทิ้ง) ตามแบบที่ก าหนด ช่วงที่ 2 (เลียบถนน C227) 
ปากคลองกว้างเฉล่ีย 1.80-5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม 0.40-1.40 เมตร หรือ
ขุดตามสภาพ โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,440 
ลูกบาศก์เมตร (พร้อมขนดินทิ้ง) ตามแบบที่ก าหนด 
ช่วงที่ 3 (หนองลีน้อย) ปากคลองกว้างเฉล่ีย 2.10-3.00
 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม 
0.80-1.20 เมตร หรือขุดตามสภาพ โดยมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 2,031.45 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมท าคัน
ดิน 2 ฝ่ังคลอง) ตามแบบที่ก าหนด ช่วงที่ 4 (เลียบ
คลองสาธารณะ) ปากคลองกว้างเฉล่ีย 2.60-3.50 
เมตรยาว 660 เมตร ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม 
0.90-1.40 เมตร หรือขุดตามสภาพโดยมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,568.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าคันดิน 2
 ฝ่ังคลอง

500,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองดินส่งน้ า หมู่ที่ 6 ต าบลท่า
ไม ้จ านวน 4 ชว่ง อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 5/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 ขดุลอกหนองกะทอง หมู่ที่ 5 บ้าน
ท่ากร่าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง
 จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองกะทอง หมู่ที่ 5 บ้านท่ากร่าง ต าบล
ท่าไม ้ปากคลองกวา้ง 16-33 เมตร กน้คลองกวา้ง
 4-21 เมตร  ยาว 118 เมตร ลึก 3 เมตร หรือขดุ
ดินตามสภาพโดยมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
7,008.00 ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมขนทิ้งท าคัน
หนอง) ตามแบบที่ก าหนด

375,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองกะทอง หมู่ที่ 5 บ้านท่า
กร่าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

15 ขดุลอกหนองตอใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้าน
วงัหงษ์ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองตอใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวงัหงษ์ ต าบล
ท่าไม ้ปากคลองกวา้ง 50 เมตร กน้คลองกวา้ง 42
 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 2 เมตร หรือขดุดินตาม
สภาพโดยมปีริมาตรดินขดุ ไมน่้อยกวา่ 9,600.00 
ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมขนทิ้งท าคันหนอง) ตาม
แบบที่ก าหนด

480,400              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองตอใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวงั
หงษ์ ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

16 ขดุลอกหนองหัววงั หมู่ที่ 7 บ้านท่า
เตียน ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองหัววงั หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน ต าบล
ท่าไม ้ปากคลองกวา้ง 12-20 เมตร กน้คลองกวา้ง
 6-14 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือ
ขดุดินตามสภาพโดยมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
9,732.50 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมขนทิ้ง ตามแบบที่
ก าหนด

487,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองหัววงั หมู่ที่ 7 บ้านท่า
เตียน ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

17 ขดุลอกหนองบึงพลอง หมู่ที่ 8 
บ้านหนองขอน ต าบลท่าไม ้อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองบึงพลอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองขอน 
ต าบลท่าไม ้ปากคลองกวา้ง 25 เมตร กน้คลอง
กวา้ง 17 เมตร ยาว 230 เมตร ลึก 2 เมตร หรือ
ขดุดินตามสภาพโดยมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
9,749.25 ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมขนทิ้งท าคัน
หนอง) ตามแบบที่ก าหนด

487,900              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองบึงพลอง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองขอน ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

18 ขดุลอกบึงพลอง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองขอน ต าบลท่าไม ้อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกบึงพลอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองขอน ต าบลท่า
ไม ้ปากคลองกวา้ง 18 เมตร กน้คลองกวา้ง 12 
เมตร ยาว 440 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือขดุดิน
ตามสภาพโดยมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
9,846.00 ลูกบาศกเ์มตร (พร้อมขนทิ้งท าคันบึง) 
ตามแบบที่ก าหนด

492,700              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกบึงพลอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองขอน
 ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 6/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 ขดุลอกคลองบ้านคลองส าพรึง หมู่
ที่ 8 ต าบลพันลาน อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองบ้านคลองส าพรึง หมู่ที่ 8 ต าบลพัน
ลาน ขนาดปากคลองเดิมกวา้งเฉล่ีย 13 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยท าการขดุลอก
กน้คลองเพิ่มอกีลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ยาว 500 เมตร
 หรือมปีริมาณดินขดุพร้อมขนทิ้ง (3 กม.) รวมไม่
น้อยกวา่ 6,750 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการตามที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด

295,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองบ้านคลองส าพรึง หมู่ที่ 8 
ต าบลพันลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

20 ขดุลอกหนองกรด หมู่ที่ 2 ต าบล
พันลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองกรด หมู่ที่ 2 ต าบลพันลาน ขนาด
ความกวา้งเดิม 68 เมตร ยาวเฉล่ีย 222 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.50 เมตร โดยท าการขดุลอกเพิ่ม ลึกเฉล่ีย
 2 เมตร กวา้งเฉล่ีย 58 เมตร ยาวเฉล่ีย 210 เมตร
 หรือมปีริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 30,450 ลูกบาศก์
เมตร

           1,187,000 จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองกรด หมู่ที่ 2 ต าบลพันลาน
 อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

21 ขดุลอกหนองแขม หมู่ที่ 4 ต าบล
พันลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกหนองแขม หมู่ที่ 4 ต าบลพันลาน ขนาด
ความกวา้งเดิม 50 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 2.50 
เมตร โดยท าการขดุลอกเพิ่มความกวา้ง ดินขดุ 40
 เมตร โดยเฉล่ีย ยาว 70 เมตร โดยเฉล่ีย ลึก 1.50
 เมตร โดยเฉล่ีย หรือมปีริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 
4,200 ลูกบาศกเ์มตร

              174,000 จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองแขม หมู่ที่ 4 ต าบลพัน
ลาน อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

22 ขดุลอกล าใดหนองออ้ พร้อมงาน
วางท่อพีวซีี หมู่ที่ 7 ต าบลฆะมงั 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกล าใดหนองออ้ พร้อมงานวางท่อพีวซีี หมู่ที่
 7 ต าบลฆะมงั ขดุลอกปากกวา้ง 20.00 เมตร 
กน้กวา้ง 14 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 วางท่อพีวซีีขนาด 12 นิ้ว 2 จดุ จ านวน 11 ท่อน

167,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกล าใดหนองออ้ พร้อมงานวาง
ท่อพีวซีี หมู่ที่ 7 ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์   ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

23 ขดุลอกหนองน้ าสาธารณะ (หนอง
บอน) หมู่ที่ 8 ต าบลฆะมงั อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองน้ าสาธารณะ (หนองบอน) หมู่ที่ 8 
ต าบลฆะมงั ขดุลอกกวา้ง 14.00 เมตร ยาว 160 
เมตร ลึก 3.00 เมตร

149,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองน้ าสาธารณะ (หนองบอน)
 หมู่ที่ 8 ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์    ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 7/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

24 ขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 2 บ้าน
มะขามเรียง ต าบลฆะมงั อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 2 บ้านมะขามเรียง 
ต าบลฆะมงั คลองเดิมกวา้ง 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร กน้กวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 400 
เมตร ขดุใหมค่ลองบนกวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ลึกเฉล่ีย
 2 เมตร กน้กวา้ง 1 เมตร 
ปริมาตรดินขดุ 1,400 ลูกบาศกเ์มตร

33,000               จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองส่งน้ า หมู่ที่ 2 บ้านมะขาม
เรียง ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

25 ขดุลอกคลองไส้ไกล่ าตะกดุเหนือ 
พร้อมวางท่อพีวซีี หมู่ที่ 1 ต าบล
ฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกคลองไส้ไกล่ าตะกดุเหนือ พร้อมวาง
ท่อพีวซีี หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั สภาพเดิมปากกวา้ง 
4 เมตร กน้กวา้ง 3 เมตร ยาว 370 เมตร ลึก 1 
เมตร สภาพขดุลอกใหม ่ขดุลอกปากกวา้ง 4 เมตร
 กน้กวา้ง 2 เมตร ยาว 370 เมตร ลึก 2 เมตร 
งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.80 เมตร ยาว 1 
เมตร จ านวน 15 ท่อน งานวางท่อพีวซีีขนาด 20 
นิ้ว จ านวน 1 จดุ (4 ท่อน)

87,000               จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองไส้ไกล่ าตะกดุเหนือ พร้อม
วางท่อพีวซีี หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

26 ขดุลอกหนองสาธารณะในหมู่บ้าน 
(บึงลาดปลัง) หมู่ 1 ต าบลเกยไชย 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองสาธารณะในหมู่บ้าน (บึงลาดปลัง) 
หมู่ 1 ต าบลเกยไชย ขดุเนินดินกลางหนอง
สาธารณะ (บึงลาดปลัง) เป็นรูปสามเหล่ียมกวา้ง
ด้านละ 8 เมตร ความยาวจากพื้นสามเหล่ียมถงึ
ยอด 7 เมตร ปริมาตรดินขดุ13,120 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอยีด (ตามแบบที่ก าหนด)

488,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองสาธารณะในหมู่บ้าน (บึง
ลาดปลัง) หมู่ 1 ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

27 ขดุลอกคลองระบายน้ า พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เร่ิม
ต้ังแต่บริเวณคันคลองโพธิห์นองยาว
 ถงึบริเวณสามแยกไปวดัโพธิห์นอง
ยาว หมู่ 16 บ้านโพธิห์นองยาว 
ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองระบายน้ า พร้อมวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน เร่ิมต้ังแต่บริเวณคันคลองโพธิ์
หนองยาว ถงึ บริเวณสามแยกไปวดัโพธิห์นองยาว
 หมู่ 16 บ้านโพธิห์นองยาว ต าบลเกยไชย ขดุ
ลอกคลองระบายน้ า ระยะยาว 800 เมตร ปาก
คลอง กวา้ง 5 เมตร กน้กวา้ง 1 เมตร ลึก 2 เมตร
 พร้อมวางท่อส่งน้ าต้นทาง รายละเอยีด  (ตาม
แบบที่ก าหนด)

377,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองระบายน้ า พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เร่ิมต้ังแต่บริเวณคันคลองโพธิห์นองยาว ถงึบริเวณ
สามแยกไปวดัโพธิห์นองยาว หมู่ 16 บ้านโพธิห์นองยาว ต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความ
ชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 8/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ขดุลอกคลองเพื่อพัฒนาในการท า
การเกษตรและกกัเกบ็น้ า หมู่ 14 
ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองเพื่อพัฒนาในการท าการเกษตรและ
กกัเกบ็น้ า หมู่ 14 ต าบลหนองกระเจา ระยะที่ 1 
(0+000 - 0+450) สภาพเดิมปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 14 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร ยาวเฉล่ีย 
450 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร สภาพใหม ่ปากคลอง
กวา้งเฉล่ีย 14 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 3 เมตร 
ยาวเฉล่ีย 450 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ระยะที่ 2 
(0+450 - 0+650) สภาพเดิมปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 11 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาวเฉล่ีย 
200 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร สภาพใหม ่ปากคลอง
กวา้งเฉล่ีย 11 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 1 เมตร 
ยาวเฉล่ีย 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ระยะที่ 3 
(0+650 - 2+000) สภาพเดิมปากคลองกวา้งเฉล่ีย
 12 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาวเฉล่ีย 
1,350 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร สภาพใหม ่ปาก
คลองกวา้งเฉล่ีย 12 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2 
เมตร ยาวเฉล่ีย 1,350 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร  

505,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองเพื่อพัฒนาในการท า
การเกษตรและกกัเกบ็น้ า หมู่ 14 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

29 ขดุลอกคลองส่งน้ าสายเรียบ
ถนนลาดยาง พร้อมวางท่อพีวซีี 
หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง
 จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองส่งน้ าสายเรียบถนนลาดยาง พร้อม
วางท่อพีวซีี หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั สภาพเดิม 
ปากกวา้ง 2 เมตร กน้กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,390 
เมตร ลึก 1 เมตร สภาพขดุลอกใหม ่ขดุลอก
ปากกวา้ง 2.5 เมตร กน้กวา้ง 1 เมตร ยาว 1,390 
เมตร ลึก 2 เมตร  งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก.
0.80 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 4 จดุ (26 ท่อน)

130,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองส่งน้ าสายเรียบ
ถนนลาดยาง พร้อมวางท่อพีวซีี หมู่ที่ 1 ต าบลฆะมงั อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

30 ขดุลอกหนองปลามนั หมู่ที่ 10 
ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองปลามนั หมู่ที่ 10 ต าบลเกยไชย 
ด้านกวา้ง มรีะยะ 66 เมตร และ 96 เมตร ด้าน
ยาว มรีะยะ 80 เมตร และ 60 เมตร ตามภมูิ
ประเทศ ลึก 4.5 เมตร รายละเอยีด (ตามแบบที่
ก าหนด)

408,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองปลามนั หมู่ที่ 10 ต าบล
เกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 9/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 ขดุลอกหนองบัวสะแก หมู่ที่ 10 
ต าบลเกยไชย อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกหนองบัวสะแก หมู่ที่ 10 ต าบลเกยไชย 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 5.49 เมตร 
ปริมาตรดินขดุ 6,642.90 ลูกบาศกเ์มตร 
รายละเอยีด (ตามแบบที่ก าหนด)

321,000              จงัหวดันครสวรรค์ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอชมุแสง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกหนองบัวสะแก หมู่ที่ 10 ต าบล
เกยไชย อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณประตูน้ าคลองตาขยุ หมู่ที่ 
11 ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ประตูน้ าคลองตาขยุ หมู่ที่ 11 ต าบลวดัไทรย ์
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์  ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1.040 กโิลเมตร

4,050,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัไทรย์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณประตูน้ าคลองตาขยุ หมู่ที่ 11 ต าบลวดัไทรย ์อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์   ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหัวโปร่ง หมู่ที่  6  ต าบล
นากลาง  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน  หัว
โปร่ง หมู่ที่  6  ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ  
จงัหวดันครสวรรค์ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.420 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  2,100 ตารางเมตร ลงหินคลุก
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ทั้งสองขา้ง
รายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

1,342,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหัวโปร่ง หมู่ที่  6  ต าบลนากลาง  อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์  ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
60-010  สายธารปลาซ่า หมู่ที่ 6 
ต าบลนากลาง  อ าเภอโกรกพระ  
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.60-010  สายธารปลาซ่า หมู่ที่ 6 
ต าบลนากลาง  อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดั
นครสวรรค์ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1.456 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่  7,280 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ทั้งสองขา้ง รายละเอยีด
ตามปริมาณงาน

3,429,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.60-010  สายธารปลาซ่า หมู่ที่ 6 ต าบลนากลาง  
อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์   ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 10/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
60-013 สายส านักสงฆถ์้ าผาหินเพิง
 หมู่ที่ 8 ต าบลนากลาง อ าเภอ
โกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.60-013 สายส านักสงฆถ์้ าผาหินเพิง
 หมู่ที่ 8 ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1.715 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่  6,860 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ทั้งสองขา้ง

3,202,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.60-013 สายส านักสงฆถ์้ าผาหินเพิง หมู่ที่ 8 ต าบลนา
กลาง อ าเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
 และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

36 กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.
5-0022 สายจากล าเหมอืงหน้าเขา
 – วนอทุยานเขาหลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  กวา้ง 
 4.00  เมตร หนา  0.05  เมตร  ระยะทาง 2.300
  กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  9,200  
ตารางเมตร

4,535,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบาง
ประมงุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต รหัสสายทาง นว.ถ.5-0022 สายจากล าเหมอืงหน้าเขา – วนอทุยาน
เขาหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์  ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
60-012 สายคันเหมอืง หมู่ที่ 4 - 
หมู่ที่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอ
โกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.60-012 สายคันเหมอืง หมู่ที่ 4 - 
หมู่ที่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1.770 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 7,080 ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตรับ
ทางเชื่อม หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 52 
ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25 
เมตร ทั้งสองขา้ง

3,289,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.60-012 สายคันเหมอืง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ต าบลนากลาง
 อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

38 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง นว.ถ.5-010 บ้านท่า
ซุด –  บ้านหนองตายาย (สายมหา
มงคล)    หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ต าบล
บางประมงุ อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมไหล่ทาง คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้ง  2.50  เมตร หนา  0.15  เมตร  
ระยะทางรวม  1.000 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่  2,500 ตารางเมตร

1,550,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บางประมงุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง นว.ถ.5-010 บ้านท่าซุด –  บ้านหนองตายาย (สายมหามงคล)    หมู่ที่
 2 – หมู่ที่ 3 ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 11/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง นว.ถ.5-0014 สาย
บ้านดอนเสือโฮก - เขตติดต่อ
ต าบลหนองกรด หมู่ที่ 2 ต าบล
บางประมงุ อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 
 4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  
0.630 กโิลเมตร  และกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 0.274 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 4,164  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งตามสภาพ

2,430,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บางประมงุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง นว.ถ.5-0014 สายบ้านดอนเสือโฮก - เขตติดต่อต าบลหนองกรด หมู่ที่
 2 ต าบลบางประมงุ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11  บ้านวงัทอง ต าบล
หนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย 
จงัหวดันครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบล
หนองกรด หมู่ที่  12  อ าเภอ
บรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,535 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,210 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้ง ๆ ละ 0.00 - 0.25 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่

           4,692,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตางู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
 11  บ้านวงัทอง ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์ 
เชื่อมต่อ ต าบลหนองกรด หมู่ที่  12  อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

41 ขดุลอกคลองสองหน่อ หมู่ที่ 1 
บ้านคลองสองหน่อ ต าบลตาสัง 
อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

ขดุลอกคลองสองหน่อ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสอง
หน่อ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์ กวา้งเฉล่ีย 19.50 เมตร ปริมาตรดิน
ขดุลอก 27,500 ลูกบาศกเ์มตร ดินถมหลังคัน 
10,800 ลูกบาศกเ์มตร งานขนยา้ย 16,700 
ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 1.490 กโิลเมตร

           1,028,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองสองหน่อ หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองสองหน่อ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

42 ขดุลอกคลองหนองจกิ หมู่ที่ 2 บ้าน
เนินตะโก ต าบลตาสัง อ าเภอ
บรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลองหนองจกิ จ านวน 1 แห่ง กวา้งเฉล่ีย 
30.75 เมตร ปริมาตรดินขดุลอก 27,000 
ลูกบาศกเ์มตร ดินถม หลังคัน 11,800 ลูกบาศก์
เมตร งานขนยา้ยดิน 15,200 ลูกบาศกเ์มตร

           1,009,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาสัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองหนองจกิ หมู่ที่ 2 บ้านเนิน
ตะโก ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองกระถนิ (รหัสสายทาง
หลวงท้องถิ่น นว.ถ 70-002) หมู่ที่ 
7 บ้านคลองกระถนิ ต าบลบางตา
หงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.950 
กโิลเมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้งๆ ละ 
0.50 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่แต่ปริมาตรลูกรัง
 ต้องไมน่้อยกวา่ประมาณการก าหนด

2,910,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตาหงาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองกระถนิ (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ 70-002) หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
กระถนิ ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 12/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาย 1073 - คลองต้ัวเกา หมู่
ที่ 1 บ้านต้ัวเกา ต าบลท่าง้ิว 
อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 0.708 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 2,124.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ขา้งละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่บริเวณ
หน้างาน รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม เดือนธนัวาคม 2556 ก าหนด (เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
 จ านวน 2 ป้าย

1,069,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าง้ิว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย 1073 - คลองต้ัวเกา หมู่ที่ 1 บ้านต้ัวเกา ต าบลท่าง้ิว อ าเภอบรรพตพิสัย 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

45 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค บ้าน
เนินพยอม หมู่ที่ 6  ต าบลหัวดง 
อ าเภอเกา้เล้ียว จงัหวดันครสวรรค์

วางท่อ พีวซีี ขนาด Ø 2 นื้วชั้น 13.5 ยาว 0.440 
 กโิลเมตร

               58,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค บ้านเนิน
พยอม หมู่ที่ 6  ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 11 บ้านแหลมจนัทร์ ต าบล
ทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คสล.
เดิมทางเขา้หมู่บ้าน ถงึบริเวณบ้านนายเจริญ 
ทับทิมศรี ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 0.940
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 4,700 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 2 ป้าย

2,308,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับกฤช

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
11 บ้านแหลมจนัทร์ ต าบลทับกฤช อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

47 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
ปากคลองหนองแก หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณปากคลอง
หนองแกขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณปาก
คลองหนองแก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 13/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณหมู่ที่ 
5 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

49 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
แยกเล่ียงเมอืง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยกเล่ียงเมอืง
ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยก
เล่ียงเมอืง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

50 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอ
ชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณหมู่ที่ 
7 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

51 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
แยกศาลาแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง
กระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดั
นครสวรรค์

 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยกศาลาแดง 
ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยก
ศาลาแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

52 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกระเจา 
อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณหมู่ที่ 
10 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 14/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณ
แยกหนองแขม หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองกระเจา อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยกหนองแขม
 ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ชอ่งทาง

162,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างประตูน้ า เปิด-ปิด บริเวณแยก
หนองแขม หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองมว่ง รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว. ถ. 075 - 019  หมู่ที่ 9
  บ้านหนองจกิ ต าบล บ้านไร่ 
อ าเภอลาดยาวจงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองมว่ง 
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว. ถ. 075 - 019  หมู่ที่ 
9  บ้านหนองจกิ   ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาว
จงัหวดั ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว 2.400 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 12,000 ตร.ม. พร้อมลง
ลูกรังไหล่ ทาง 2 ขา้ง ๆ ละ 0 - 0.30 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่

           6,264,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองมว่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว. ถ. 075 - 019  หมู่ที่ 9  บ้านหนองจกิ 
ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาวจงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านวงัป่าใหญ่ ต าบลวงั
ซ่าน อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดั
นครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวงั
ป่าใหญ่ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดั
นครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 2.400 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 12,000  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ขา้งละ 0.50 เมตร

           6,875,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัซ่าน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านวงัป่าใหญ่ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองนา - บ้านไทรทอง  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นว. ถ. 075
 - 002 หมู่ที่ 13  บ้านไทรทอง 
ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาว
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหนอง
นา - บ้านไทรทอง  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นว. ถ.
 075 - 002 จ านวน 2 ชว่ง  หมู่ที่ 13  บ้านไทร
ทอง   ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาวจงัหวดั
นครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ยาว 2.300 กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 11,500 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทาง 2 ขา้ง ๆ ละ 0 - 
0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

           6,003,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองนา - บ้านไทรทอง  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นว. ถ. 075 - 002 หมู่ที่ 
13  บ้านไทรทอง ต าบล บ้านไร่ อ าเภอลาดยาวจงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 15/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

57  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษตร
พัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ระยะทางรวม 0.285 กโิลเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่  855.00 
ตารางเมตร

480,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

58  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลาะคันคลองประปา หมู่ที่ 6 
บ้านป่ารัง  ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลาะคัน
คลองประปา หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง  ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 0.215 
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกวา่  860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลาะคันคลองประปา หมู่ที่ 6 บ้านป่ารัง  ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

59  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนเฉลิมพระเกยีรติ) หมู่ที่ 10 
บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเฉลิมพระ
เกยีรติ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 0.130 
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกวา่  650.00 ตารางเมตร

374,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
เฉลิมพระเกยีรติ) หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

60  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเฉลิมศรี (เขาลาน 2) หมู่ที่ 11
 บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมศรี 
(เขาลาน 2) หมู่ที่ 11 บ้านคลองก าลัง ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 
0.215 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เฉลิมศรี (เขาลาน 2) หมู่ที่ 11 บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว
  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 16/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 
0.215 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

62  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 ซอยบุษบง ต าบลหนอง
บัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 0.215 เมตร หนา
 0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 ซอยบุษบง ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 สายตระกรุดแรต - หนอง
ไผ่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว
 จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สาย
ตระกรุดแรต -    หนองไผ่ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง
 4.00 เมตร ระยะทางรวม 0.215 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
16 สายตระกรุดแรต - หนองไผ่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคงมเีงิน หมู่ที่ 19 บ้านคลอง
ก าลัง ต าบลหนองบัว อ าเภอหนอง
บัว จงัหวดันครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคงมเีงิน 
หมู่ที่ 19  บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง
 4.00 เมตร ระยะทางรวม 0.215 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
860.00 ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
คงมเีงิน หมู่ที่ 19 บ้านคลองก าลัง ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 17/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 20 ซอยสามพันไร่ ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 20 ซอย
สามพันไร่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางรวม 0.215 กโิลเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 860.00 
ตารางเมตร

476,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
20 ซอยสามพันไร่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

66 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 15 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนอง
บัว จงัหวดันครสวรรค์

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน วางระบบท่อเมน
จา่ยน้ าประปา ท่อพีวซีี ขนาด Ø 2 นิ้ว  ระยะทาง
 1.980 กโิลเมตร

193,200              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

67  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 ถนนสายวงัทอง - ศรี
สมบูรณ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ถนน
สายวงัทอง - ศรีสมบูรณ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางรวม 0.180 กโิลเมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 900.00 
ตารางเมตร

519,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 ถนนสายวงัทอง - ศรีสมบูรณ์ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17 สายออ้ยชา้งงาม ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 สาย
ออ้ยชา้งงาม ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 1.035 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 4,140.00 ตาราง
เมตร

2,296,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
17 สายออ้ยชา้งงาม ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

69 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาดิน 2 หมู่ที่ 18 บ้านคลอง
หินปูน ต าบลหนองบัว อ าเภอ
หนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาดิน 2 
หมู่ที่ 18  บ้านคลองหินปูน ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง
 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.000 กโิลเมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
4,000.00 ตารางเมตร

2,217,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เขาดิน 2 หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว  จงัหวดั
นครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 18/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางหมู่ที่  5 บ้านทับลุ่ม  -  
ถนนทางหลวงหมายเลข 11) หมู่ที่ 
 5  บ้านทับลุ่ม  ต าบลวงับ่อ  
อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 5 บ้านทับลุ่ม  -  ถนนทางหลวงหมายเลข11) 
หมู่ที่  5  บ้านทับลุ่ม  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนอง
บัว  จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  5  เมตร
   หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.195  กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สาย
ทางหมู่ที่  5 บ้านทับลุ่ม  -  ถนนทางหลวงหมายเลข 11) หมู่ที่  5  บ้านทับลุ่ม 
 ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

71 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 4 บ้านวงัขอ่ย - หมู่
ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร) หมู่ที่  4  
บ้านวงัขอ่ย  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอ
หนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 4  บ้านวงัขอ่ย  -  หมู่ที่ 3  บ้านห้วยธารทหาร) 
หมู่ที่  4  บ้านวงัขอ่ย  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนอง
บัว  จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  5  เมตร
 หนา  0.15  เมตร ระยะทาง  0.195  กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 4 บ้านวงัขอ่ย - หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร) หมู่ที่  4  บ้านวงัขอ่ย  
ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร
 -  หมู่ที่ 4 บ้านวงัขอ่ย) หมู่ที่  3 
บ้านห้วยธารทหาร  ต าบลวงับ่อ  
อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 3
 บ้านห้วยธารทหาร - หมู่ที่ 4 บ้านวงัขอ่ย) หมู่ที่ 3
 บ้านห้วยธารทหาร ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดถนนกวา้ง  5  เมตร หนา
  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.195  กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร -  หมู่ที่ 4 บ้านวงัขอ่ย) หมู่ที่  3 บ้านห้วยธาร
ทหาร  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วม
ใต้ - หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์) 
หมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วมใต้ ต าบล
วงับ่อ อ าเภอหนองบัว จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 15  บ้านเขานางต่วมใต้ - หมู่ที่ 13 บ้านพนา
สวรรค์)  หมู่ที่  15  บ้านเขานางต่วมใต้  ต าบลวงั
บ่อ  อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์  ขนาด
ถนนกวา้ง  5  เมตร  หนา  0.15 เมตร  ระยะทาง
  0.195  กโิลเมตร  

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วมใต้ - หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์) หมู่ที่ 15 บ้าน
เขานางต่วมใต้ ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 19/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วม
ใต้ - หนองกระทุ่ม) หมู่ที่ 15 บ้าน
เขานางต่วมใต้ ต าบลวงับ่อ อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 15  บ้านเขานางต่วมใต้  -  หนองกระทุ่ม) หมู่ที่ 
 15  บ้านเขานางต่วมใต้  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอ
หนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  5
  เมตร หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.195  
กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วมใต้ - หนองกระทุ่ม) หมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วมใต้
 ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น - 
ไปทางสระประปา) หมู่ที่ 12 บ้าน
กดุตามั่น ต าบลวงับ่อ อ าเภอ
หนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 12  บ้านกดุตามั่น  -  ไปทางสระประปา)  หมู่ที่ 
 12  บ้านกดุตามั่น  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว 
 จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.240  กโิลเมตร 
 หนา  0.15  เมตร 

498,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น - ไปทางสระประปา) หมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น ต าบล
วงับ่อ อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด -
 หมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น) หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสะอาด ต าบลวงับ่อ 
อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหมู่ที่ 6
 บ้านโคกสะอาด - หมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น) หมู่ที่ 
6  บ้านโคกสะอาด ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว 
จงัหวดันครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  5  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  0.195  กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด - หมู่ที่ 12 บ้านกดุตามั่น) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด
 ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางหมู่ที่  8  บ้านเวฬุวนั  -  
หนองเต่างับ)  หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวนั 
 ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  
จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางหมู่ที่ 
 8  บ้านเวฬุวนั  -  หนองเต่างับ)  หมู่ที่ 8  บ้าน
เวฬุวนั  ต าบลวงับ่อ  อ าเภอหนองบัว  จงัหวดั
นครสวรรค์  ขนาดถนนกวา้ง  4  เมตร  หนา  
0.15  เมตร ระยะทาง  0.240  กโิลเมตร

498,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงับ่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ทางหมู่ที่  8  บ้านเวฬุวนั  -  หนองเต่างับ)  หมู่ที่ 8 บ้านเวฬุวนั  ต าบลวงับ่อ  
อ าเภอหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 20/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.350 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,050.00  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 21.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

79 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 15.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 15.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
7 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 15.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 21/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

82 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.205 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,025.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 12.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

83 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.165.00 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 990.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน
คลุก กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 19.00 
ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

84 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.300 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,050.00 ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 24.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

85 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.265 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 15.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 22/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.205 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,025.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.10 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 8.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

87 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.205 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,025.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 12.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
15 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

88 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 ต าบลสายล าโพง อ าเภอ
ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ต าบล
สายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.205 กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,025.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.10 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ปริมาตรหินคลุก 8.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
16 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

89 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลสาย
ล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั
นครสวรรค์ 1 แห่ง 2 ชอ่ง  2.10เมตร x 2.10
เมตร ความยาวรวม 10 เมตร ท ามมุ  0  องศากบั
แนวต้ังฉากแนวทาง

456,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสายล าโพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 23/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขาล้อเหนือ  (เขาล้อ - หนอง
สะเอง้) หมู่ที่ 2,11 ต าบลดอนคา 
อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาล้อเหนือ
 (เขาล้อ – หนองสะเอง้) หมู่ที่ 2,11 ต าบลดอนคา
 อ าเภอท่าตะโก  จงัหวดันครสวรรค์  ผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
1.000 กโิลเมตร และไหล่ทางหินคลุกพร้อมปรับ
เกล่ีย หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  กวา้งเฉล่ีย 0.30 
เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร  (จ านวน 2 ขา้ง)

2,444,900           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขาล้อเหนือ  (เขาล้อ - หนองสะเอง้) หมู่ที่ 2,11 ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก
 จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

91 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายร่องมะค่า หมู่ที่ 14 ต าบลดอน
คา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายร่องมะค่า 
หมู่ที่ 14  ต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก  จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร และไหล่ทางหิน
คลุก พร้อมปรับเกล่ีย หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร กวา้ง
เฉล่ีย 0.30 เมตร  ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร  
(จ านวน 2 ขา้ง)

2,444,300           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนคา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ร่องมะค่า หมู่ที่ 14 ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต าบล
วงัขอ่ย  อ าเภอไพศาลี  จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00
 เมตร ยาว 0.500 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,000  ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กวา้งเฉล่ียขา้งละ  0.50 
เมตร ยาว 0.500  กโิลเมตร  หนา 0.15 เมตร ใช้
หินคลุกไมน่้อยกวา่ 75 ลูกบาศกเ์มตร  เกล่ียแต่ง
เรียบร้อย  รายละเอยีดตามบัญชปีระมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย  ติดต้ังป้าย
โครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล
วงัขอ่ย จ านวน 1 ป้าย

1,620,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัขอ่ย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต าบลวงัขอ่ย  อ าเภอไพศาลี  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 24/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

93 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10  ต าบลวงัขอ่ย  อ าเภอ
ไพศาลี  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง  6.00
  เมตร  ยาว  0.500  กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร 
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,000  ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กวา้งเฉล่ียขา้งละ  0.50 
เมตร ยาว 0.500  กโืลเมตร  หนา 0.15 เมตร ใช้
หินคลุกไมน่้อยกวา่ 75 ลูกบาศกเ์มตร เกล่ียแต่ง
เรียบร้อย  รายละเอยีดตามบัญชปีระมาณการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัขอ่ย  ติดต้ังป้าย
โครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล
วงัขอ่ย จ านวน 1 ป้าย

1,620,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัขอ่ย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่
 10  ต าบลวงัขอ่ย  อ าเภอไพศาลี  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัส ลพ-011 สายซอย3 หมู่ที่ 2 
บ้านน้ าวิง่ ต าบลล าพยนต์ อ าเภอ
ตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์  

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ลพ-011 
สายซอย3 หมู่ที่ 2 บ้านน้ าวิง่ ต าบลล าพยนต์ 
อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์  ผิวจราจรกวา้ง
 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.400 
กโิลเมตร

           2,899,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพยนต์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 
ลพ-011 สายซอย3 หมู่ที่ 2 บ้านน้ าวิง่ ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์   ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

95 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกชอน
พลู ถงึส่ีแยกก านันเปี๊ยก หมู่ที่ 7 
ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 ถนนสายแยกชอนพลู ถงึส่ีแยกก านันเปี๊ยก หมู่ที่ 
7 ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์
 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ไมม่ไีหล่ทาง ระยะทาง 0.870 กโิลเมตร

           2,513,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตากฟ้า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสายแยกชอนพลู ถงึส่ีแยกก านันเปี๊ยก หมู่ที่ 7 ต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาคลีใหญ่พันธุป์ลา หมู่ที่ 3 
บ้านหนองแปลง ต าบลหนองหมอ้ 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้าน
หนองแปลง สายตาคลีใหญ่พันธุป์ลา –  ความ
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กโิลเมตร  
หนา 0.15 เมตร

           1,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมอ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาคลีใหญ่พันธุป์ลา หมู่ที่ 3 บ้านหนองแปลง ต าบลหนองหมอ้ อ าเภอตา
คลี จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 25/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

97 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์ติคคอนกรีต สายหัวหวาย
 - มว่งน้อย - เขาปูน ต าบลหัว
หวาย อ าเภอตาคลี จงัหวดั
นครสวรรค์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติค
คอนกรีต สายหัวหวาย - มว่งน้อย - เขาปูน 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 
ระยะทาง 1.280 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
 7,680 ตารางเมตร

2,850,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหวาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์ติคคอนกรีต สายหัวหวาย - มว่งน้อย - เขาปูน ต าบลหัวหวาย อ าเภอ
ตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117
 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้
 ระหวา่ง กม.23+000 - กม.
27+000 (RT.) เป็นตอนๆ ต าบล
หัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จงัหวดั
นครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 117 ตอน หนองเต่า - คลองพลัง
ด้านใต้ ระหวา่ง กม.23+000 - กม.27+000 (RT.)
 เป็นตอนๆ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จงัหวดั
นครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 11.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร จ านวน 1 
สายทาง

22,000,000          จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ระหวา่ง
 กม.23+000 - กม.27+000 (RT.) เป็นตอนๆ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 225
 ตอน แยกบึงระเพ็ด - เกรียงไกร
กลาง ระหวา่ง กม.0+000 - กม.
10+000 เป็นตอนๆ ต าบลแควใหญ่
 อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงระเพ็ด - เกรียง
ไกรกลาง ระหวา่ง กม.0+000 - กม.10+000 เป็น
ตอนๆ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมอืงนครสวรรค์  
จงัหวดันครสวรรค์  ผิวจราจรกวา้ง 10.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 8.000 กโิลเมตร 
จ านวน 1 สายทาง

40,000,000          จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง 
ระหวา่ง กม.0+000 - กม.10+000 เป็นตอนๆ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความ
ชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 122
 ตอน ทางเล่ียงเมอืงนครสวรรค์ 
ด้านตะวนัตก ระหวา่ง กม.15+000
 - กม.23+000 เป็นตอนๆ ต าบล
วดัไทร อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเล่ียงเมอืง
นครสวรรค์ ด้านตะวนัตก ระหวา่ง กม.15+000 -
 กม.23+000 เป็นตอนๆ ต าบลวดัไทร อ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง
 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 8.000 
กโิลเมตร จ านวน 1 สายทาง

40,000,000          จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเล่ียงเมอืงนครสวรรค์ ด้าน
ตะวนัตก ระหวา่ง กม.15+000 - กม.23+000 เป็นตอนๆ ต าบลวดัไทร อ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และ
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 26/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

101 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117
 ตอน  นครสวรรค์ - หนองเต่า 
ระหวา่ง กม.10+000 - กม.
14+000 (LT.) เป็นตอนๆ ต าบล
บางมว่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ทาง
หลวงหมายเลข 117 ตอน  นครสวรรค์ - หนอง
เต่า ระหวา่ง กม.10+000 - กม.14+000 (LT.) 
เป็นตอนๆ ต าบลบางมว่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค์
 จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 11.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร 
จ านวน 1 สายทาง

20,000,000          จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน  นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหวา่ง กม.
10+000 - กม.14+000 (LT.) เป็นตอนๆ ต าบลบางมว่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค์
 จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

102 กอ่สร้างถนนแอสฟัสต์ ทางหลวง
หมายเลข 3212  ตอนไร่พัฒนา – 
หนองโพ ระหวา่งกม.24+000 – 
กม.24+664 ต าบลหนองโพ 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 
 ตอนไร่พัฒนา – หนองโพ ระหวา่ง กม. 24+000
 – กม. 24+664 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง 19.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 0.664 กโิลเมตร

16,300,000 จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 2 

(ตากฟ้า)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัสต์ ทางหลวง
หมายเลข 3212  ตอนไร่พัฒนา – หนองโพ ระหวา่งกม.24+000 – กม.
24+664 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

103 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมท่อระบายน้ าทางเขา้
มหาวทิยาลัยราชภฎันครสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย
น้ าทางเขา้มหาวทิยาลัยราชภฎันครสวรรค์ อ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.167 กโิลเมตร  พร้อมท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

1,069,000           เทศบาลนคร
นครสวรรค์

เทศบาลนคร
นครสวรรค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ท่อระบายน้ าทางเขา้มหาวทิยาลัยราชภฎันครสวรรค์ อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ 
จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

104 ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบ ถนนประชา
อทุิศ (ระยะที่ 3) เทศบาลเมอืงตา
คลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบ ถนนประชาอทุิศ (ระยะที่ 3)
 เทศบาลเมอืงตาคลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์ โดยวางท่อพีวซีี ขนาด 400 
มม. (16”) ความยาว 475.00 เมตร

1,974,000            เทศบาลเมอืงตาคลี  เทศบาลเมอืงตาคลี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบ ถนนประชาอทุิศ 
(ระยะที่ 3) เทศบาลเมอืงตาคลี ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 27/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

105 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายแยกป่าสัก หมู่ที่ 1 – แยก
คอกกวาง หมู่ที่ 3) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 3  ต าบลเขาทอง  อ าเภอ
พยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายแยกป่าสัก
 หมู่ที่ 1 – แยกคอกกวาง หมู่ที่ 3) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2
 หมู่ที่ 3  ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยหุะคีรี  
จงัหวดันครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  1.035    
กโิลเมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,337.50  ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 
0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,078,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
แยกป่าสัก หมู่ที่ 1 – แยกคอกกวาง หมู่ที่ 3) หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3  ต าบล
เขาทอง  อ าเภอพยหุะคีรี  จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

106 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.
93-003 สายทางบ้านปางสุด - 
บ้านใหมเ่จา้พระยา หมู่ที่ 12 บ้าน
ปางสุด ต าบลแมเ่ล่ย ์อ าเภอแมว่งก์
 จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ.93-003 สายทางบ้านปางสุด - บ้าน
ใหมเ่จา้พระยา หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด ต าบลแมเ่ล่ย์
 อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์ ผิวจราจรกวา้ง
 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.290 
กโิลเมตร  หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่้อยกวา่ 10,320 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

5,159,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแมเ่ล่ย์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.93-003 สายทางบ้านปางสุด - บ้านใหมเ่จา้พระยา หมู่
ที่ 12 บ้านปางสุด ต าบลแมเ่ล่ย ์อ าเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

107 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก  คอนกรีต สายทาง
บ้านแยก 4043-แยก 2055 ต าบล
พุนกยงู อ าเภอตากฟ้า จงัหวดั
นครสวรรค์

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รึต  สายทางบ้านแยก 4043-แยก 2055 ต าบลพุ
นกยงู อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร

           5,651,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพุนกยงู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีต สายทางบ้านแยก 4043-แยก 2055 ต าบลพุนกยงู อ าเภอ
ตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความ
ชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

108 กอ่สร้างระบบประปา ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพ 
อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 
ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ใชร้ะบบประปาแบบ
ถงัแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ระบบจา่ยน้ า(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า) จ านวน
 1 ระบบ และขดุเจาะบ่อบาดาล ความลึกไมน่้อย
กวา่ 100 เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า 
พร้อมติดต้ังให้เรียบร้อยและติดต้ังป้ายโครงการ
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

627,600              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 28/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

109 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านโพธิค์อย-บ้านเขาคอด
 ต าบลชอ่งแค บ้านโพธิค์อย หมู่ที่ 
7 ต าบลพรหมนิมติ อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 0.900 
กโิลเมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่ 3,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร

2,337,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมนิมติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านโพธิค์อย-บ้านเขาคอด ต าบลชอ่งแค บ้านโพธิค์อย หมู่ที่ 7 ต าบล
พรหมนิมติ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
 และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

110 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
 นวถ.83-001 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิค์อย
 ต าบลพรหมนิมติ  อ าเภอตาคลี  
จงัหวดันครสวรรค์

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 
1.350 กโิลเมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่รวม
ไมน่้อยกวา่ 5,400.00 ตารางเมตร

1,714,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมนิมติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง 
นวถ.83-001 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิค์อย ต าบลพรหมนิมติ  อ าเภอตาคลี  จงัหวดั
นครสวรรค์ ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

111 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านใหม่
น้อย ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านใหมน่้อย ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 2.00 เมตร 
ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร

13,000,000 จงัหวดันครสวรรค์ แขวงทางหลวง
ชนบทนครสวรรค์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี้วดัไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นถงึ
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน 

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านวงั
ใหญ่พัฒนา -บ้านดงกระพี้ 
ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายบ้านวงัใหญ่พัฒนา - บ้านดงกระพี้ 
ต าบลท่าไม ้อ าเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

7,950,000           จงัหวดันครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี้วดัไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นถงึ
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน 

113 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนอง
พังพวย-เขาภคูา-โคกกระด่ี 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายหนองพังพวย-เขาภคูา-โคกกระด่ี 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

6,772,000           จงัหวดันครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี้วดัไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นถงึ
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 29/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนอง
สีนวล-บ่อขยะ-บ้านเขาแหลม 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายหนองสีนวล-บ่อขยะ-บ้านเขาแหลม 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร

4,881,000           จงัหวดันครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี้วดัไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นถงึ
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน

300,121,100รวม 114 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 30/30



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)

112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านวัง
ใหญ่พัฒนา -บ้านดงกระพี  

ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายบ้านวังใหญ่พัฒนา - บ้านดงกระพี  

ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

7,950,000           จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทท่ี 8 

(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง

การเช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน 

113 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนอง
พังพวย-เขาภูคา-โคกกระด่ี 

ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายหนองพังพวย-เขาภูคา-โคกกระด่ี 

ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

6,772,000           จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทท่ี 8 

(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง

การเช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน 

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนอง
สีนวล-บ่อขยะ-บ้านเขาแหลม 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 สายหนองสีนวล-บ่อขยะ-บ้านเขาแหลม 
ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร

4,881,000           จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานทางหลวง
ชนบทท่ี 8 
(นครสวรรค์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงการระบุเป้าหมายและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
การเช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน

300,121,100รวม 114 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครสวรรค์ หน้า 31/31



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 พิจิตร 405,808,018 159 405,724,200 89 215,802,600 70 189,921,600

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดพิจิตร
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านไร่ 
ต าบลเนินมะกอก - บ้านไดปลาดุก
 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก
 จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0058)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านไร่ ต าบลเนินมะกอก - บ้านไดปลา
ดุก ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ-0058)  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทาง 2.300 กโิลเมตร

7,201,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  รองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด
และออ้ย และเกดิการจา้งงานสร้างอาชพีให้ประชาชน 3,376 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

7,201,000

2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทางหลวง
หมายเลข 1304 ตอนทางแยกเขา้
ตลาดหัวดง  ต าบลหัวดง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0037)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนทางแยก
เขา้ตลาดหัวดง ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พิจติร (พจ.ถ1-0037) ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 
เมตร ระยะทาง 1.839 กโิลเมตร

8,141,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพดและออ้ย  และเกดิการจา้งงานสร้างอาชพีให้ประชาชน 7,578 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

8,141,000

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหน้า
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง ต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
 จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0048)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายหน้าอ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง ต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0048) 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1.640 กโิลเมตร

4,957,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ชว่ยในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด
และออ้ย ออกสู่ตลาดได้อยา่งสะดวกปลอดภยัและเกดิการจา้งงานสร้างอาชพี
ให้ประชาชน 5,120 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

4,957,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดพิจิตร

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 1/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต 
ต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
บึงตะคต ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวดั
พิจติร ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
ระยะทาง 695.00 เมตร พร้อมหูชา้งทางเชื่อม 
รวมมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร และ
ไหล่ทางลูกรัง กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-206)

2,430,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เนินปอ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ชว่ยให้ประชาชนผู้ใชร้ถใชถ้นน 2 ชมุชน จ านวน 1,285 
คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ  เกษตรกร
สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดและมนัส าปะหลัง  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,430,000

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทรายคลอง หมู่ที่ 13 
บ้านทรายคลอง ต าบลหนองโสน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทราย
คลองหมู่ที่ 13 บ้านทรายคลอง ต าบลหนองโสน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.525 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 2,100.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.30 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไมน่้อยกวา่ 47.25 ลูกบาศกเ์มตร

1,114,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
 1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนผู้ใชร้ถใชถ้นน 2 ชมุชน จ านวน 1,285 
คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรสามารถ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ยและมนัส าปะหลัง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,114,000

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 บ้าน
มาบกระเปา ต าบลหนองโสน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมาบกระ
เปา หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.300 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 900.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งขา้งล่ะ 0.30 เมตร หรือมปีริมาตร
ลูกรังไมน่้อยกวา่ 27.00 
ลูกบาศกเ์มตร

472,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นนจ านวน 
673 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร
สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ยและมนัส าปะหลัง  และ
แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 117,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

472,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 2/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป่าแซง 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง 
ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแซง 
หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง บ้านป่าแซง ต าบลหนองโสน
 อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.450 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 1,800.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไม่
น้อยกวา่ 40.50 ลูกบาศกเ์มตร

953,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นนจ านวน 
1,161 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร
สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ยและมนัส าปะหลัง  และ
แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 283,500 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

953,000

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายท่าทอง – หนองรี หมู่ที่ 12 
บ้านท่าทอง ต าบลก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าทอง – 
หนองรี หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง ต าบลก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร และกวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางรวม 3.105 กโิลเมตร

4,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงดิน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นนจ านวน 
400 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

4,800,000

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบริเวณ
สายบ้านวงัแดงถงึบ้านโนนป่าแดง 
หมู่ที่ 2 บ้านวงัแดง 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณ
สายบ้านวงัแดงถงึบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 บ้านวงั
แดง ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 500.00 เมตร

1,053,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามง่าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นนจ านวน 
1,900 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 80,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

1,053,500

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 3/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบริเวณต่อคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมห้วงรังนกคลองยายตาด 
หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณ
ต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมห้วงรังนกคลองยายตาด
 หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด ต าบลสามง่าม อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ระยะทาง 
800.00 เมตร

1,686,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามง่าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นนจ านวน 
1,500 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว   และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 115,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,686,800

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบอา่งเหนือ 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 
74 – 038) หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง 
ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รอบอา่งเหนือ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 
74-038) หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ต าบลรังนก อ าเภอ
สามง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 810 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 8.10 ลูกบาศกเ์มตร

482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรังนก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ชว่ยให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่และผู้ใชร้ถใช้
ถนนจ านวน 380 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

482,000

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 
74 – 010) หมู่ที่ 1 บ้านจระเขผ้อม
ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สาย
กลางทุ่ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 74-010) หมู่ที่ 1 
บ้านจระเขผ้อม ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 990 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกวา่ 9.90 
ลูกบาศกเ์มตร

495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรังนก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่และผู้ใชร้ถใชถ้นน
จ านวน 650 คน ได้รับความสะดวก ปลอดภยั เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 4/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต  สาย
ทางซอยภทัรพัฒนา 7 หมู่ที่ 8 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางซอยภทัร
พัฒนา 7 หมู่ที่ 8 ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.80 เมตร 
ระยะทาง 161.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 772.80 ตารางเมตร

318,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลหัวดง
 อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที
  

318,000

14 ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ทางซอยภทัรพัฒนา 8 หมู่ที่ 8 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางซอยภทัร
พัฒนา 8 หมู่ที่ 8 ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 173.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 865 ตารางเมตร

353,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลหัวดง
 อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้แกข่า้ว และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

353,000

15 ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางซอยภทัรพัฒนา 15 หมู่ที่ 1 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางซอยภทัร
พัฒนา 15 หมู่ที่ 1 ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร
 จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 162.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่  972 ตารางเมตร

391,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลหัว
ดงอ าเภอเมอืงพิจติร

 จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

391,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 5/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 101 -
 14 สายคลองส่งน้ าพลังไฟฟ้าบ้าน
ปากคลอง 1 หมู่ที่ 9 
บ้านปากคลอง ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ 101 - 14 สายคลองส่งน้ าพลัง
ไฟฟ้าบ้านปากคลอง 1 หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 315.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่
 960 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย

497,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก   และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 144,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,500

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 101 -
 08 สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 
โคกกระโดน หมู่ที่ 2 บ้านล าชะล่า 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ 101 - 08 สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 
โคกกระโดน หมู่ที่ 2 บ้านล าชะล่า ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,440 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

968,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 550 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนจ านวน 20 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
192,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

968,600

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 101 -
 03 สายบ้านเนินยาว - โคกขวาง 
หมู่ที่ 4 บ้านเนินยาว  ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ 101 - 03 สายบ้านเนินยาว - โคก
ขวาง หมู่ที่ 4 บ้านเนินยาว  ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 927.50 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

478,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 800 คน 
 ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก   และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนจ านวน 15 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
72,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

478,700

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 6/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านวดัหาดมลูกระบือ 
ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวดั
หาดมลูกระบือ ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร โดยการวางท่อส่งน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 340.00 เมตร 
และถงักรองน้ า พร้อมระบบกรองน้ า

379,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยา่นยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
กจิกรรมเป็นการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ มนี้ าสะอาด
ส าหรับใชอ้ปุโภคบริโภคตลอดทั้งปี ลดความเดือดร้อนด้านน้ าประปาในพื้นที่ที่
อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า จ านวน 65 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

379,800

20 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านวดัหงษ์ ต าบลยา่นยาว
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวดั
หงษ์ ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดั
พิจติร โดยการวางท่อส่งน้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1 - 4 นิ้ว ความยาวรวม 7,524.00 เมตร

1,898,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยา่นยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
กจิกรรมเป็นการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ มนี้ าสะอาด
ส าหรับใชอ้ปุโภคบริโภคตลอดทั้งปี ลดความเดือดร้อนด้านน้ าประปาให้กบั
ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า จ านวน 200 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,898,000

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย รอบบึงแมโ่จน หมู่ที่ 10 
บ้านวงักระด่ีทอง ต าบลยา่นยาว 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอบบึงแม่
โจน หมู่ที่ 10 บ้านวงักระด่ีทอง ต าบลยา่นยาว 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
736.00 เมตร

1,822,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยา่นยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 375 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน มรีายได้เพิ่มขึ้น 150,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,822,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 7/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองขดุ - หนองจกิทา 
หมู่ที่ 7 - หมู่ที6่ ต าบลวงัหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขดุ – 
หนองจกิทา หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 ต าบลวงัหลุม 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ความกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 0.614 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 2,456.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง 
0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร

1,148,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัหลุม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 402 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและมะมว่ง   มกีารจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรฯ 
ดังกล่าว ประมาณปีละ 65,000 ตัน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,148,100

23 เสริมผิวลาดยาง สาย พจ.ถ. 
84-002 
บ้านวงัส าโรง - บ้านใหม ่หมู่ที่ 1 
ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร

เสริมผิวลาดยาง สาย พจ.ถ. 84-002 บ้านวงั
ส าโรง-บ้านใหม ่หมู่ที่ 1 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอ
ตะพานหิน จงัหวดัพิจติร กม.0+000 - 4+200 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.200 
กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร กม.4+380 - 5+010 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.630 
กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร รวมมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
20,580 ตารางเมตร

7,959,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 500 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ถั่ว ส้มโอและออ้ย  และเกดิการจา้งงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 25 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 150,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

7,959,000

24 เสริมผิวลาดยาง สาย พจ.ถ. 
84-005 บ้านสามบึงบาตร- บ้าน
คลองเขาควาย หมู่ที่ 3 ต าบลวงั
ส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร

เสริมผิวลาดยาง  สาย พจ.ถ. 84-005  บ้านสาม
บึงบาตร-บ้านคลองเขาควาย หมู่ที่ 3 ต าบลวงั
ส าโรง อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กโิลเมตร หนา
 0.05 เมตร รวมมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
13,600 ตารางเมตร

5,307,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 350 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ถั่ว ส้มโอ และออ้ย  และเกดิการจา้งงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 25 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 150,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,307,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 8/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลคลองคูณ
 อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่
ที่ 4 ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหิน จงัหวดั
พิจติร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร รวมมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,200 ตารางเมตร

1,276,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองคูณ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 300 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,276,000

26 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองคูณ หมู่ที่ 4 ถงึบ้าน
ทุ่งน้อย ต าบลทุ่งน้อย 
อ าเภอโพทะเล ต าบลคลองคูณ 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลอง
คูณ หมู่ที่ 4 ถงึบ้านทุ่งน้อย ต าบลทุ่งน้อย อ าเภอ
โพทะเล ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,500.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองขา้ง 
0.50 เมตร

3,512,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองคูณ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
 เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 600 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,512,000

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พจ.ถ.87-001 
สายบ้านวงัหวา้ - หนองน้ าขาว 
(กม.2+000) หมู่ที่ 1 
ต าบลวงัหวา้ อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ.87-001 
สายบ้านวงัหวา้ - หนองน้ าขาว (กม.2+000) หมู่ที่
 1 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,865,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัหวา้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ถั่ว และมะมว่ง  และเกดิการจา้งงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 12 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 108,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,865,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 9/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขาพนมกาว หมู่ 4 - หนองนก
ยาง หมู่ 5 ต าบลหนองปล้อง 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพนมกาว
 หมู่ 4 - หนองนกยาง หมู่ 5 ต าบลหนองปล้อง 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
ความกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร

2,650,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาล
ต าบลหนองปล้อง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,650,000

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย พจ.ถ.93-003 สายบ้านหนอง
ลากฆอ้น ถงึ ทุ่งทอง ต าบลหนอง
พระ อ าเภอวงัทรายพูน 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.
93-003 สายบ้านหนองลากฆอ้น 
ถงึ ทุ่งทอง ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน 
จงัหวดัพิจติร ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1.200 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร

2,579,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและออ้ย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

2,579,000

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงพลับ 
ถงึ อา่งเกบ็น้ าต้นส าโรง หมู่ที 6 
และหมู่ที่ 12 ต าบลหนองพระ 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลับ
 ถงึ อา่งเกบ็น้ าต้นส าโรง หมู่ที 6 และหมู่ที่ 12 
ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
ความกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทาง 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,144,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 ครัวเริอน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและออ้ย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,144,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 10/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บล็อกขา้งถนนสาย โรงเรียนวงัแสง
 ถงึ เรียบคลองวงัสวน หมู่ที่ 4 
บ้านวงัแสง ต าบลวงัทรายพูน 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บล็อกขา้งถนน
สายโรงเรียนวงัแสง ถงึ เรียบคลองวงัสวน หมู่ที่ 4
 บ้านวงัแสง ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.475 กโิลเมตร

1,142,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัทรายพูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 466 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก แตงโม มะมว่งและมะปราง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,142,000

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากด้านตะวนัออก โรงเรียนวดั
ตากแดดถงึหน้าวดัป่าเขาน้อย หมู่ที่
 6 บ้านตากแดด ต าบลวงัทรายพูน
 อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากด้าน
ตะวนัออกโรงเรียนวดัตากแดด
ถงึหน้าวดัป่าเขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านตากแดดต าบล
วงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.945 กโิลเมตร

2,271,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัทรายพูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 509 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก แตงโม มะมว่งและมะปราง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,271,000

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยขา้งอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ระมาน ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอ
วงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้งอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองระมาน 
ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.681 กโิลเมตร

1,637,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัทรายพูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 402 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือก แตงโม มะมว่งและมะปราง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

1,637,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 11/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลอง
หนองปลาไหล หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 14 
และหมู่ที่ 1 ต าบลวงัทรายพูน 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
คลองหนองปลาไหล หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 
1 ต าบลวงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดั
พิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 2.500 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร

6,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัทรายพูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 360 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 30 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
540,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

6,800,000

35 ซ่อมแซมถนนลูกรังริมคลองบ้าน
ห้วยตัดไม ้หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตัดไม ้
ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

ซ่อมแซมถนนลูกรังริมคลองบ้านห้วยตัดไม ้หมู่ที่ 3
 บ้านห้วยตัดไม ้ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2,120.00 เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

106,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

ปลาไหล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 40 คน  ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้วและแตงโม
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

106,500

36 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายริมคลอง
บ้านหนองปลาไหล - บ้านป่าหวาย
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย 
ต าบลหนองปลาไหล 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายริมคลองบ้าน หนองปลา
ไหล - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 5,700.00 เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

286,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

ปลาไหล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 70 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและแตงโม
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

286,200

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 12/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแหลมไอแ้จว - หนองแขม หมู่
ที่ 1 ต าบลบึงนาราง 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมไอแ้จว
 - หนองแขม หมู่ที่ 1 ต าบลบึงนาราง 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.710 กโิลเมตร

4,235,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงนาราง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 300 คน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ถั่ว มนัส าปะหลัง และผักสวนครัวส่งออก และเกดิ
การจา้งงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน
 20 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 360,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

4,235,800

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยแกว้–บึงคูณ หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแกว้–
บึงคูณ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.580 กโิลเมตร

1,496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

1,496,000

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเนินฉะพลู 
หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยแกว้ 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินฉะพลู 
หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.302 กโิลเมตร

609,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

609,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 13/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบึงกระเหร่ียง ซอย 1 หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงกระเหร่ี
ยง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยแกว้ 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.755 กโิลเมตร

1,523,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนในพื้นที่และเกษตรกร จ านวน 400 คน 
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

  

1,523,000

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก สายทุ่งฟัก-บึง
กะเหร่ียง ต าบลแหลมรัง อ าเภอ
บึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง
ฟัก สายทุ่งฟัก-บึงกะเหร่ียง ต าบลแหลมรัง 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.620 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 2,480 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 46 ลูกบาศกเ์มตร

1,356,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้วและพืชผักต่าง ๆ
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,356,000

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4  บ้านโป่งววัแดง สายทุ่ง
พวงทอง ต าบลแหลมรัง 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ววัแดง สายทุ่งพวงทอง ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึง
นาราง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.646 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไมน่้อยกวา่ 2,584.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25 เมตร 
หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 
48.00 ลูกบาศกเ์มตร

1,413,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและพืชผักต่าง ๆ 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,413,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 14/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง
ห้วยขมิ้นแห้ง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 6 
ต าบลโพธิไ์ทรงาม 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ห้วยขมิ้นแห้ง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิไ์ทรงาม
 อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.434 กโิลเมตร

2,858,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไ์ทรงาม 
ต าบลโพธิไ์ทรงาม 
อ าเภอบึงนาราง 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 510 คน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย และพืชสวน  รองรับการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร จ านวน 80 ตัน/ปี รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชงิประเพณี
วฒันธรรมในชมุชน ได้แก ่วดัวงักระสูบ
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,858,400

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบึงลี - ทุ่งหล่ม หมู่ที่ 8  ต าบล
โพธิไ์ทรงาม อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงลี - ทุ่ง
หล่ม หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิไ์ทรงาม อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร

2,954,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิไ์ทรงาม 
ต าบลโพธิไ์ทรงาม 
อ าเภอบึงนาราง 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 480 คน ได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย   และพืชสวน รองรับการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 80 ตัน/ปี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิประเพณีวฒันธรรมใน
ชมุชน ได้แก ่วดับึงลี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,954,800

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต าบลส านัก
ขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 - 
หมู่ที่ 3 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวงับงค์)

465,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 369 คน หรือ 150 
ครัวเรือน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
60,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

465,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 15/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5 - 
หมู่ที่ 11 ต าบลส านักขนุเณร 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 - 
หมู่ที่ 11 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.350 กโิลเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,050 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวงับงค์)

493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 369 คน (150 
ครัวเรือน)  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองตัน-บ้านล าประดา 
หมู่ที่ 6 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอ
ดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านคลองตัน-บ้านล าประดา หมู่ที่ 6 ต าบลส านัก
ขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.260 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 1,040 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทาง กวา้งขา้งละ 0.20 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลวงับงค์)

482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 385 คน หรือ 210 
ครัวเรือน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว   และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

482,000

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเลียบคลองบอระเพ็ด หมู่ที่
 1 บ้านท่าเรือ ต าบลวงัง้ิวใต้ 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบ
คลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ต าบลวงัง้ิวใต้
 อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ความกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 250 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด   และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 16/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลังที่วา่การอ าเภอ
ดงเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านไดล าพอน 
ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังที่วา่การอ าเภอดงเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านไดล า
พอน ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 
200 ครัวเรือน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ 
เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด   และเกดิการจา้ง
งานในชมุชนในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน
 จ านวน 10 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเลียบคลองบุษบงค์ หมู่ที่ 4
บ้านวงัง้ิว ต าบลวงัง้ิวใต้ 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบ
คลองบุษบงค์ หมู่ที่ 4 บ้านวงัง้ิว ต าบลวงัง้ิวใต้ 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ความกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 200 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 9 
ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 9 
ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
- ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  0.817 กโิลเมตร และ
- ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  0.683 กโิลเมตร

3,634,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยร่วม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 362 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร ในพื้นที่
ประมาณ 2,000 ไร่ ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและถั่ว 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,634,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 17/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 
บ้านกลุ่มได ต าบลห้วยร่วม 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านกลุ่มได ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.200 กโิลเมตร

2,265,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยร่วม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 238 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรท านา ท าไร่ 
ในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและถั่ว
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,265,000

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหัวนา หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ขานาง ต าบลดงเสือเหลือง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนา หมู่ที่
 5 บ้านหนองขานาง ต าบลดงเสือเหลือง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.830 กโิลเมตร

3,429,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเสือ

เหลือง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 772 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร ลดระยะเวลา
เดินทางและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 78,600 บาท/ปี 
พืชผลทางการเกษตรได้แก ่ถั่ว ขา้วโพด ขา้ว และออ้ย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,429,000

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฉตัรหวาย 
ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านฉตัรหวาย 
ต าบลดงเสือเหลือง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉตัรหวาย 
ซอย 3 หมู่ที่ 15 บ้านฉตัรหวาย ต าบลดงเสือ
เหลือง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

448,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเสือ

เหลือง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 500 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกร ลดระยะเวลา
เดินทางและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 50,000 บาท/ปี 
พืชผลทางการเกษตรได้แก ่ถั่ว ขา้วโพด ขา้ว และออ้ย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

448,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 18/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองล านัง 
หมู่ที่ 2 บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองล านัง 
หมู่ที่ 2 บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 780 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.20 เมตร หรือมปีริมาตร
ลูกรัง ไมน่้อยกวา่ 15.60 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง
 260.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

377,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 376 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด   และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 45,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

377,000

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองแห้ง หมู่ที่ 2 บ้านล านัง 
ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแห้ง 
หมู่ที่ 2 บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 1,020 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร หรือมปีริมาตร
ลูกรัง ไมน่้อยกวา่ 25.50 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง
 340.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 261 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 45,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยก
สวนป่ากาญจนา หมู่ที่ 5 บ้านเนิน
ทอง ต าบลไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสวนป่า
กาญจนา หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง ต าบลไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 750 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร
 หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 
18.75 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 250.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

364,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 258 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 45,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

364,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 19/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน ซี40 
ฝ่ังซ้าย - บ้านบึงถงั หมู่ที่ 7 
บ้านหนองต้นไทร 
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลอง
ชลประทาน ซี40 ฝ่ังซ้าย - บ้านบึงถงั หมู่ที่ 7 
บ้านหนองต้นไทร ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 5.160 กโิลเมตร

9,475,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 692 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและส้มโอ  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 45 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 1,215,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

9,475,000

59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน (ท่าบัว) - วดัโบสถต์า
อนิทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกุ่ม 
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน (ท่าบัว) - วดัโบสถต์าอนิทร์ หมู่ที่ 11
 บ้านหนองกุ่ม ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.900 กโิลเมตร

3,624,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 507 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและส้มโอ  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 35 คน 
มรีายได้เพิ่มขึ้น 630,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,624,000

60 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอล
ฟัสติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านหนองข า – บ้านมะ
ร่ืนคอด หมู่ 8 ต าบลเนินสวา่ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอลฟัสติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านหนองข า – บ้านมะร่ืนคอด หมู่ 8 
ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทาง 3.040 กโิลเมตร

9,947,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเนินสวา่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 351 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย และถั่วแขก
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

9,947,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 20/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต  
ถนนสาย บ.มะร่ืนคอด–บ้าน สระ
ปทุม หมู่ 10 ต าบลเนินสวา่ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สาย บ.มะร่ืนคอด–บ้าน สระปทุม หมู่ 10 
ต าบลเนินสวา่ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง  7.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทาง 2.163 กโิลเมตร

6,216,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเนินสวา่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 250 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย และถั่วแขก
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,216,000

62 ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายป่าสัก -หนองคล้า หมู่ที่ 10 
บ้านหนองนาร้าง 
ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายป่าสัก -หนองคล้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาร้าง
 ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดั
พิจติร กม.0 ถงึ กม.0+186 กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 186.00 เมตร และ กม.0+186 ถงึ กม.
2+360 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,360.00 
เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 12,544 
ตารางเมตร

3,794,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
ไผ่รอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 546 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว จ านวน 1,092 ไร่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,794,000

63 ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางเขา้บ้านมว่งเฒ่า -หนอง
โตก หมู่ที่ 14 บ้านมว่งเฒ่า ต าบล
ไผ่รอบ อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายทางเขา้บ้านมว่งเฒ่า -
หนองโตก หมู่ที่ 14 บ้านมว่งเฒ่า ต าบลไผ่รอบ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
จงัหวดัพิจติร กวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,566.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 12,830 ตารางเมตร

3,876,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
ไผ่รอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 582 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว จ านวน 1,164 ไร่ 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,876,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 21/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยก ทล.115 – หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
5 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ทล.115
 – หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านนา อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร 
กวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

6,053,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน   ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 ครัวเรือน 
 ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มะนาว มะปราง ล าใย และกล้วย และเกดิ
การจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน 
จ านวน 30 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 405,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,053,000

65 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้านดงมล หมู่ที่ 1 บ้าน
ดงมล ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน
ดงมล หมู่ที่ 1 บ้านดงมล 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 
0.10 - 0.50 เมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน
งานทาง ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 1,288 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 15 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 270,000
 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 22/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขนุอนิทร์ หมู่ที่ 1 บ้านดงมล 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนุอนิทร์ 
หมู่ที่ 1 บ้านดงมล ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารมี
 จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 
เมตร ระยะทาง 0.130 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 390 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้ง
ละ 0.25 เมตร
(กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

195,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 1,288 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

195,000

67 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองสุข หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
หญ้าปล้อง ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทองสุข หมู่ที่
 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 0.085 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่225 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร (กอ่สร้างตาม
แบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) และ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

128,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 1,288 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

128,000

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสระปทุม ดงมล หมู่ที่ 11 บ้าน
สระปทุม ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระปทุม 
ดงมล หมู่ที่ 11 บ้านสระปทุม ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.360 กโิลเมตร หรือ
มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 5,440 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่

2,469,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ รองรับการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว จ านวน 80,000 ตัน/ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,469,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 23/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

69 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกโค้งวดั-อา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 3
 บ้านยางตะพาย  ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโค้งวดั-
อา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 3 บ้านยางตะพาย ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.030 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 3,090 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่

1,412,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 400 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ รองรับการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว จ านวน 80,000 ตัน/ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,412,000

70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแหน  ต าบล
สากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
หนองแหน  ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,020.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่

498,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากเหล็ก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 455 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด และออ้ย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600

71 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเขา้กองขยะ หมู่ที่ 2 บ้าน
เกาะแกว้ ต าบลสากเหล็ก 
อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา้
กองขยะ  หมู่ที่ 2 บ้านเกาะแกว้ ต าบลสากเหล็ก 
อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.255 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
1,020.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ขา้งๆ ละ 
0.00-0.20 เมตร

498,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากเหล็ก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 420 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 24/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่บ้านเนินง้ิว หมู่ที่ 3 บ้าน
เนินง้ิว ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสาก
เหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเนิน
ง้ิว หมู่ที่ 3 บ้านเนินง้ิว ต าบลสากเหล็ก อ าเภอ
สากเหล็ก จงัหวดัพิจติร  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.164 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 656.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ขา้งๆ ละ 0.00-0.20 เมตร

297,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากเหล็ก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 765 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

297,500

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 1 บ้านหนองต้นพลวง ต าบล
หนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้าน
หนองต้นพลวง ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสาก
เหล็ก จงัหวดัพิจติร ความกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.220 กโิลเมตร

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง 
ประมาณ 2,000 คน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ 
เกษตรกร มเีส้นทางน าผลผลิตออกจ าหน่ายประมาณ ปีละ 1,000 ตัน ชว่ยลด
ระยะเวลาเดินทางและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลัง มะยงชดิ มะมว่ง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

450,000

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านคลองทราย ต าบล
หนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้าน
คลองทราย ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก
 จงัหวดัพิจติร ความกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง 
ประมาณ 2,000 คน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ 
เกษตรกร มเีส้นทางน าผลผลิตออกจ าหน่ายประมาณ ปีละ 1,000 ตัน ชว่ยลด
ระยะเวลาเดินทางและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลัง มะยงชดิ มะมว่ง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 25/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านหัวทด ต าบลหนองหญ้า
ไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 บ้านหัวทด
 ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดั
พิจติร ความกวา้ง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง 
ประมาณ 2,000 คน  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ 
เกษตรกร มเีส้นทางน าผลผลิตออกจ าหน่ายประมาณ ปีละ 1,000 ตัน ชว่ยลด
ระยะเวลาเดินทางและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลัง มะยงชดิ มะมว่ง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000

76 สร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พจ.ถ 
18-025 DK2 บ้านแหลมสน 
หมู่ที่ 2 ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พจ.ถ 18-025 DK2 
บ้านแหลมสน หมู่ที่ 2 ต าบลบางคลาน อ าเภอ
โพทะเล จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทาง 0.870 กโิลเมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,220.00 ตารางเมตร

2,950,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
บางคลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 405 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  และเกดิการจา้งแรงงานในชมุชนในการกอ่สร้าง
ถนน จ านวน 15 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 212,625 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,950,000

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบล
บางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร ความ
กวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.865 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,027.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉล่ียกวา้งขา้งละ 
0.25 เมตร

1,568,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
บางคลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน   ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 387 ครัวเรือน 
 ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว   และเกดิการจา้งงานในชมุชนในการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 15 คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 
212,625 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,568,100

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 26/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.
43-004 สายบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 
4–บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ.43-004 สายบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 
4–บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอ
โพทะเล จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.186 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กวา่ 8,744 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไมน่้อย
กวา่ 1,311.60 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไมน่้อยกวา่ 131.16 ลูกบาศกเ์มตร

4,065,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าขมิ้น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 220 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ และรองรับการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 5,000 ตัน/ปี เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ขา้วโพด ออ้ย และมนัส าปะหลัง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

4,065,000

79 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย พจ.ถ 49-017 (3038 สวน
มะมว่ง -หนองขอน) หมู่ที่ 3 ต าบล
ท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ 
49-017 (3038 สวนมะมว่ง -หนองขอน) 
หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจติร
 ความกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
4.590 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 18,360
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 
0.15 เมตร

8,652,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเสา 
อ าเภอโพทะเล 
จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 355 ครัวเรือน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลัง   และเกดิการจา้งงาน
ในชมุชนในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงงานในชมุชน จ านวน 20 
คน มรีายได้เพิ่มขึ้น 378,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

8,652,000

80 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านไดอี
เผือก - บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 9 
บ้านไดอเีผือก - หมู่ที่ 19 บ้าน
หนองหัวลิง ต าบลท้ายทุ่ง 
อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านไดอเีผือก - บ้านหนอง หัวลิง หมู่ที่ 9 
บ้านไดอเีผือก - หมู่ที่ 19 บ้านหนองหัวลิง ต าบล
ท้ายทุ่ง อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร ชว่งที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 
เมตร ระยะทาง 1.190 กโิลเมตร ชว่งที่ 2 ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
 ระยะทาง 1.260 กโิลเมตร

5,201,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายทุ่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
 เป็นการกอ่สร้างถนน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 20,000 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ  เกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว  มกีารจา้งงานหรือรักษาการจา้งงาน 1,000 
คน แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,201,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 27/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางเขา้วดัคายน้อย
 หมู่ที่ 12 บ้านคายน้อย ต าบล
ท้ายทุ่ง 
อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขา้วดัคายน้อย หมู่ที่ 12 บ้านคายน้อย 
ต าบลท้ายทุ่ง อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร โดย
การเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอ
เวอร์เลย)์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทาง 0.475 กโิลเมตร

535,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายทุ่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 5,000 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว   มกีารจา้งงานหรือรักษาการจา้งงานจ านวน 
200 คน แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 300,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

535,000

82 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านคลองเด่ือเชื่อมทับ
คล้อ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้าน
คลองเด่ือเชื่อมทับคล้อ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00
 - 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ระยะทาง 2.595 
กโิลเมตร

5,778,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 10,000 คน  
ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ เกษตรกรขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและขา้วโพด  มกีารจา้งงานหรือรักษาการจา้งงาน
จ านวน 1,500 คน แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,778,100

83 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  2 บ้านท่าชา้ง ต าบลเนิน
มะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดั
พิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านท่า
ชา้ง ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดั
พิจติร ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง  2.735 กโิลเมตร พร้อมกอ่สร้างหูชา้ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือมพีื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไมน่้อย
กวา่ 9,607.70 ตารางเมตร 
ไมม่ลีงลูกรังไหล่ทาง

4,332,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลเนิน
มะกอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 250 ครัวเรือน (750 
คน)  ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ และลด
ระยะเวลาเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร มรีายได้เพิ่มขึ้น 
10,000 บาท/ครัวเรือน พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด ล าใย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

4,332,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 28/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

84 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะกอก ต าบลเนิน
มะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดั
พิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
เนินมะกอก ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพิจติร ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 0.457 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไมน่้อยกวา่ 1,371 ตาราง
เมตร ไมม่ลีงลูกรังไหล่ทาง

619,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลเนิน
มะกอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 150 ครัวเรือน 
(260 คน) ได้รับความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ และลด
ระยะเวลาเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร มรีายได้เพิ่มขึ้น 
8,000 บาท/ครัวเรือน พืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้วและมะมว่ง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

619,000

85 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคันคลองส่งน้ า ซี 76-เขต
ติดต่อต าบลบางไผ่  หมู่ 3 ต าบล
หอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดั
พิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองส่งน้ า ซี 76-เขตติดต่อ ต าบลบางไผ่  หมู่ 3 
ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางรวม 0.990 กโิลเมตร

1,935,000  เทศบาลต าบล
หอไกร

 เทศบาลต าบล
หอไกร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 630 คน ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้วและมะมว่ง  รองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
20,000 ตัน/ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,935,000

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวง 1313 – สถานี
รถไฟหอไกร หมู่ที่ 4 ต าบลหอไกร 
อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวง1313 – สถานีรถไฟหอไกร หมู่ที่ 4 ต าบล
หอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร ผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.195 กโิลเมตร

288,000  เทศบาลต าบล
หอไกร

 เทศบาลต าบล
หอไกร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการกอ่สร้างถนน  ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ จ านวน 528 คน  ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภยั ลดความเส่ียงจากอบุัติเหตุ การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้แก ่ขา้วและมะมว่ง  รองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 10,000 
ตัน/ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

288,000

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 29/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

87 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านหนองแก - บ้านคลองขดุ 
ต าบลหนองพะยอม 
อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0021)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายบ้านหนองแก - บ้านคลองขดุ 
ต าบลหนองพะยอม อ าเภอตะพานหิน จงัหวดั
พิจติร
(พจ.ถ1-0021) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ
1.00 เมตร ระยะทาง 2.580 กโิลเมตร

9,989,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนชว่ยให้ประชาชนมคีวามสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดและออ้ย 
จ านวน 19,000 ตัน/ปี มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,826 คน 
และเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

9,989,000

88 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านไดโพธิ ์- บ้านเนินสวา่ง 
ต าบล.ไผ่รอบ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0013)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านไดโพธิ ์- บ้านเนินสวา่ง 
ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร
(พจ.ถ1-0013) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทาง 1.300 กโิลเมตร

3,983,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนชว่ยให้ประชาชนมคีวามสะดวกปลอดภยัใน
การสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดและออ้ย 
จ านวน 18,800 ตัน/ปี  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
7,578 คน และเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,983,000

89 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านมาบมะไฟ - บ้านเนินทอง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร 
(พจ.ถ1-0015)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านมาบมะไฟ - บ้านเนินทอง
 อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
(พจ.ถ1-0015) ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

3,517,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนน ชว่ยให้ประชาชนมคีวามสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดและออ้ย 
จ านวน 18,800 ตัน/ปี มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,578 คน 
และเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,517,000

215,802,600 215,802,600รวม 89 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 30/30



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางจากสามแยก คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมถงึเขตติดต่อหมู่ที่ 7
 หมู่ที่ 14 บ้านเจริญสุข ต าบลสาม
ง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากสาม
แยกคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ถงึเขตติดต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14  บ้านเจริญสุข 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร

498,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามง่าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขา้งโรงเรียน
สามง่ามชนูปถมัภถ์งึหนองโพรง 
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ต าบลสามง่าม 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้งโรงเรียน
สามง่ามชนูปถมัภถ์งึหนองโพรง หมู่ที่ 10 บ้านไร่ 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร

498,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามง่าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบริเวณ
จดุเร่ิมต้นจากถนนลาดยางถงึเขต
ติดต่อวงัส าโรง หมู่ที่ 1 
บ้านหาดกรวด  ต าบลสามง่าม 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณ
จดุเร่ิมต้นจากถนนลาดยาง ถงึเขตติดต่อวงัส าโรง 
หมู่ที่ 1 บ้านหาดกรวด ต าบลสามง่าม อ าเภอสาม
ง่าม จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร

498,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามง่าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

4 ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต รหัส
สายทาง พจ.ถ 28 - 001 บ้านหัว
ดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต าบลหัวดง
 อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง พจ.ถ 28
 - 001 บ้านหัวดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต าบลหัว
ดง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง
 7.00 เมตร ระยะทาง 1,392.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 9,744 ตารางเมตร

3,676,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลหัวดง
    อ าเภอเมอืงพิจติร

 จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดพิจิตร

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 1/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 101 -
 27 สายหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6
 บ้านน้ าโจนเหนือ ต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ 101 - 27 
สายหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านน้ าโจนเหนือ 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติรผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 315.00 เมตร

494,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 101 -
 22 สายคลองคต หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองนาด า ต าบลหัวดง อ าเภอ
เมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พจ.ถ 101 - 22 สายคลองคต หมู่ที่ 5 
บ้านหนองนาด า ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 240.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

486,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวดง 
อ าเภอเมอืงพิจติร 

จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ซี 37 หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี 
ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซี 37 หมู่ที่
 8 บ้านสนามคลี ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร
 จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 2,700.00 เมตร พร้อมหู
ชา้งทางเชื่อม

6,443,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยา่นยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย วางท่อหัวท้าย หมู่ที่ 3 บ้าน
วดัหงษ์ ต าบลยา่นยาว อ าเภอ
เมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วางท่อหัว
ท้าย หมู่ที่ 3 บ้านวดัหงษ์ ต าบลยา่นยาว อ าเภอ
เมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร พร้อมหูชา้งทางเชื่อม

786,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยา่นยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 2/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลห้วย
แกว้ อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอบึงนาราง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.760 กโิลเมตร

1,155,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม เลียบคัน
คลอง - บึงกระเหร่ียง 1        
ต าบลแหลมรังอ าเภอบึงนารา 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุข
เกษม เลียบคันคลอง - บึงกระเหร่ียง 1 ต าบล
แหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.665 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 2,660.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
0.25 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 
49.00 ลูกบาศกเ์มตร

1,455,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองจกิสี        
คลองป่าแดง ต าบลแหลมรัง 
อ าเภอบึงนาราง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองจกิสี คลองป่าแดง ต าบลแหลมรัง อ าเภอ
บึงนาราง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.561 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริม
เหล็ก ไมน่้อยกวา่ 2,244.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 42.00 ลูกบาศกเ์มตร

1,227,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายบ้านกดุยาว หมู่ที่ 7 ต าบล
ส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกดุยาว หมู่ที่ 7 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดง
เจริญ จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.260 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,040 ตาราง
เมตร และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร
  (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวงับงค์)

482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 3/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 7 ต าบล
ส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอา่งเกบ็น้ า 
หมู่ที่ 7 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวงับงค์)

465,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลาะคลองไดผักแวน่ หมู่ที่ 9 
ต าบลส านักขนุเณร 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลาะคลอง
ไดผักแวน่ หมู่ที่ 9 
ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.350 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 1,050 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวงับงค์)

493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงับงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขา้อา่งน้ าบ้านวงั
เรือน หมู่ที่ 5 บ้านวงัเรือน ต าบล
วงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั
พิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เขา้อา่งน้ าบ้านวงัเรือน หมู่ที่ 5 บ้านวงัเรือน 
ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร

2,286,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านวงั
กระทะ หมู่ที่ 6 บ้านวงักระทะ 
ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โรงเรียนบ้านวงักระทะ หมู่ที่ 6 บ้านวงักระทะ 
ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 4/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.79-005  
หมู่ที่ 8 บ้านวงัน้ าใส ต าบลวงัง้ิวใต้ 
อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
พจ.ถ.79-005 หมู่ที่ 8 
บ้านวงัน้ าใส ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ 
จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร

5,312,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัง้ิวใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านใหมไ่ดรัง ต าบลห้วย
ร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน
ใหมไ่ดรัง ต าบลห้วยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวดั
พิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.355 กโิลเมตร

496,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยร่วม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบุรี (รหัสสายทาง พจ.ถ. 
65-008) หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง 
ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบุรี 
(รหัสสายทาง พจ.ถ. 65-008) 
หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 1,020 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่้อยกวา่ 25.50 
ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 
340.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 5/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 ปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 7 - บ้านเนินทอง หมู่ที่ 5 หมู่
ที่ 7 บ้านไผ่พัฒนา          ต าบล
ไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้าน
เนินทอง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 
บ้านไผ่พัฒนา ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
 หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไมน่้อยกวา่ 262.50 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 
875.00 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

188,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอง
ชนวนหมู่ที่ 1 บ้านไผ่ท่าโพเหนือ 
ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง 
จงัหวดัพิจติร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองชนวน หมู่ที่ 1 บ้าน
ไผ่ท่าโพเหนือ ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิป์ระทับ
ชา้ง จงัหวดัพิจติร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 
273.00 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 
780.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

196,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

22 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองล านัง
 หมู่ที่ 2 บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองล านัง หมู่ที่ 2 บ้าน
ล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมน่้อยกวา่ 
252.00 ลูกบาศกเ์มตร 
ระยะทาง 840.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ)

181,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 6/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน ซี89 
ฝ่ังขวา หมู่ที่ 9 บ้านปากกระชอ่ง 
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ชลประทาน ซี89 ฝ่ังขวา 
หมู่ที่ 9 บ้านปากกระชอ่ง ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.900 กโิลเมตร

1,722,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบวดับึงโพธิ ์หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองไมสุ้ก ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวดับึง
โพธิ ์หมู่ที่ 12 บ้านหนองไมสุ้ก ต าบลโพธิป์ระทับ
ชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.430 กโิลเมตร

802,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 6 บ้านท่าพุดซา ต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
 จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
บ้านท่าพุดซา ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.260 กโิลเมตร

484,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองหอม แยกคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง 
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิ์
ประทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอม
แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านท่ากร่าง 
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

450,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 7/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 เสริมผิวถนนลาดยาง สายหนอง
ขานาง-ทุ่งยาว หมู่ที่ 14  บ้าน
หนองขานางตะวนัตก ต าบลดงเสือ
เหลือง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร

เสริมผิวถนนลาดยาย สายหนองขานาง-ทุ่งยาว 
หมู่ที่ 14  บ้านหนองขานางตะวนัตก ต าบลดงเสือ
เหลือง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 0.380 กโิลเมตร

490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเสือ

เหลือง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงยาง-โปร่งนก-ต าบล
ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 
บ้านดงยาง ต าบลวงัโมกข ์
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง-
โปร่งนก-ต าบลประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง
 ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.200 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตรหรือ
ตามสภาพพื้นที่ (กอ่สร้างตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงยาง-เกาะใน หมู่ที่ 3 
บ้านดงยาง ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง-
เกาะใน หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ต าบลวงัโมกข ์
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
0.250 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 
0.10 - 0.50 เมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน
งานทาง ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 8/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวดัหนองร้ิน หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองร้ิน ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวดัหนอง
ร้ิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองร้ิน 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติรผิว
จราจรกวา้ง 4.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 0.250 
กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ
0.10 - 0.50 เมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน
งานทาง ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 
ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวงัตะขบ-หนองร้ิน หมู่ที่ 7 
บ้านวงัตะขบ ต าบลวงัโมกข ์
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงัตะขบ-
หนองร้ิน หมู่ที่ 7 บ้านวงัตะขบ 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 
0.00 - 0.50 เมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน
งานทาง ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 9/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหล่ายเค้า-ทางหลวง 117 หมู่ที่
 8 บ้านคุยกระชาย 
ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหล่ายเค้า-
ทางหลวง 117 หมู่ที่ 8 
บ้านคุยกระชาย ต าบลวงัโมกข ์อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการ
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้ง
ละ 0.10 - 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
(กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกาะญี่ปุ่น - หลัง รร.บ้านยาง
สุขวฒัน์ หมู่ที่ 10 
บ้านยางเกาะ ต าบลบึงบัว อ าเภอ
วชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะญี่ปุ่น 
หลัง รร.บ้านยางสุขวฒัน์ 
หมู่ที่ 10 บ้านยางเกาะ ต าบลบึงบัว อ าเภอ
วชริบารม ีจงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.714 กโิลเมตร 
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 2,871
 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่

1,302,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขา้อา่งห้วยทุง หมู่ที่ 12 บ้าน
ประดาหนองแหน ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขา้อา่งห้วย
ทุง หมู่ที่ 12 
บ้านประดาหนองแหน ต าบลบึงบัว อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร 
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 2,820
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่

1,278,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 10/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้านทับเกวยีนทอง 
ต าบลบึงบัว อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้าน
ทับเกวยีนทอง ต าบลบึงบัว อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.550 กโิลเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 1,660 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 
เมตร ตามสภาพพื้นที่

758,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านมาบฝาง  ต าบลบึงบัว
 อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
มาบฝาง  ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.230 กโิลเมตรหรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 700 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่

319,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกถนน - อา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 8
 บ้านดงยาง ต าบลบึงบัว อ าเภอว
ชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 
อา่งเกบ็น้ า หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร  ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.190 กโิลเมตรหรือ
มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 580 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร 
ตามสภาพพื้นที่

264,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน  ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

38 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 1 บ้านบึงบัวนอก ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบึงบัว
นอก ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร โดยการวางท่อส่ง
น้ า พีวซีีชั้น 8.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 950 เมตร

194,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา  ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 11/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 8 บ้านดงยาง ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง
 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร โดย
การวางท่อส่งน้ า พีวซีีชั้น 8.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว 
จ านวน 3 ชว่ง ระยะทางรวม 1.744 กโิลเมตร

351,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา  ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

40 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 11 บ้านสระปทุม ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระ
ปทุม ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร โดยการวางท่อส่ง
น้ า พีวซีีชั้น 8.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 960 เมตร

196,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงบัว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา  ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าไทร ต าบล
หนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้าน
หนองหญ้าไทร ต าบลหนองหญ้าไทร 
อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติรความกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.240 กโิลเมตร

491,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บ้านคลองทรายใหม ่ต าบล
หนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้าน
คลองทรายใหม ่ต าบลหนองหญ้าไทร 
อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร ความกวา้ง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 12/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าไทรใหม ่
ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสาก
เหล็ก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 บ้านหนอง
หญ้าไทรใหม ่
ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดั
พิจติร ความกวา้ง 3.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.320 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หญ้าไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

44 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีตสายทาง บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 9
 เชื่อม บ้านวงัหินเพลิง หมู่ที่ 11 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 
จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง 
บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 9 เชื่อม 
บ้านวงัหินเพลิง หมู่ที่ 11 ต าบลเขาทราย อ าเภอ
ทับคล้อ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 5.460 กโิลเมตร

7,737,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเลียบล าคลองโก หมู่ที่ 13 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เลียบ
ล าคลองโก หมู่ที่ 13 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวดัพิจติร ผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 0.750 กโิลเมตร

1,675,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านดงเยน็ ต าบลเนิน
มะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดั
พิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง
เยน็ ต าบลเนินมะกอก 
อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร ขนาดกวา้ง 3.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1,100 กโิลเมตรหรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไมน่้อยกวา่ 
3,300 ตารางเมตร ไมม่ลีงลูกรังไหล่ทาง

1,492,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เนินมะกอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 13/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวดัหนองครก - เขตติดต่อ
ต าบลหนองกระเจา หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองครก ต าบลวงัส าโรง อ าเภอ
บางมลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดัหนอง
ครก - เขตติดต่อต าบล
หนองกระเจา หมู่ที่ 7 บ้านหนองครก ต าบลวงั
ส าโรง อ าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 
2.200 กโิลเมตร

3,964,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่งตับเต่า – เขตติดต่อ
ต าบลเนินมะกอก 
แยกคันคลองทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งตับเต่า ต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง
ตับเต่า – เขตติดต่อต าบล
เนินมะกอก แยกคันคลองทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 1 บ้าน
ทุ่งตับเต่า ต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.100 กโิลเมตร

1,707,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวดัสายห้วย หมู่ที่ 2 บ้านได
ปลาดุก ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบาง
มลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดัสายห้วย
 หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก 
ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.230 กโิลเมตร

472,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
  

50 กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง
ตับเต่า ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบาง
มลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งตับเต่า 
ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
ขนาดท่อส่งน้ าประปา 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 1.000 
กโิลเมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 0.900 
กโิลเมตร

370,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 14/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

51 กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านได
ปลาดุก ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบาง
มลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก 
ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
ขนาดท่อส่งน้ าประปา 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 2.000 
กโิลเมตร

476,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัส าโรง 
อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

52 กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่ง
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวงั
ส าโรง ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบาง
มลูนาก จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างและขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านวงัส าโรง 
ต าบลวงัส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
ขนาดท่อส่งน้ าประปา 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 1.000 
กโิลเมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1.000 
กโิลเมตร

385,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัส าโรง 

อ าเภอบางมลูนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น
  

53 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านวงัออ้ หมู่ที่ 4 ต าบล
ท่าเยี่ยม - บ้านหนองต้นพลวง หมู่
ที่ 1 ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอ
สากเหล็ก จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านวงัออ้ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าเยี่ยม - บ้าน
หนองต้นพลวง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหญ้าไทร 
อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
7.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 - 1.00 เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง
และอปุกรณ์ เพื่ออ านวยความปลอดภยัทางถนน 
อื่นๆ เป็นชว่งๆ ระยะทาง 8.850 กโิลเมตร

35,000,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

54 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนหัวดง - ยาง
สามต้น ระหวา่ง กม. 0+100 - กม.
 1+970 ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืง
พิจติร จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอนควบคุม 0100 
ตอนหัวดง - ยางสามต้น ระหวา่ง กม. 0+100 - 
กม. 1+970ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 1.870 กโิลเมตร

9,800,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 15/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

55 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน
ควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลอง
โนน ระหวา่ง กม. 72+300 - กม. 
73+550 (LT.) ต าบลสามง่าม 
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน
 บึงบัว - คลองโนน ระหวา่ง กม. 72+300  กม. 
73+550 (LT.) ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.08 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกวา้ง 
2.50 เมตร ด้านในกวา้ง 0.50 เมตร ระยะทาง 
1.250 กโิลเมตร

9,900,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 
  

56 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1069 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน บางมลูนาก - 
ตล่ิงชนั ระหวา่ง กม. 27+519 - 
กม. 31+550 (เป็นตอนๆ) ต าบลวงั
ง้ิวใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1069 
ตอนควบคุม 0100 ตอน บางมลูนาก - ตล่ิงชนั 
ระหวา่ง กม. 27+519 - 
กม. 31+550 (เป็นตอนๆ) ต าบลวงัง้ิวใต้ อ าเภอดง
เจริญ จงัหวดัพิจติร 
ผิวจราจรกวา้ง 7.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.881 กโิลเมตร

9,800,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

57 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน ตะพานหิน - 
ไผ่ท่าโพ ระหวา่ง กม. 6+450 - กม.
 8+500 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอ
ตะพานหิน จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1070 
ตอนควบคุม 0101 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ 
ระหวา่ง กม. 6+450 - 
กม. 8+500 ต าบลวงัส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
14.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 1.00 
เมตร ระยะทาง 2.050 กโิลเมตร

9,800,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 16/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

58 เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
 ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดง
เสือเหลือง ระหวา่ง กม. 28+010 -
 กม. 30+800 ต าบลดงเสือเหลือง 
อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดัพิจติร

เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวง 
หมายเลข 1070 ตอนควบคุม 
0102 ตอน ไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง ระหวา่ง กม.
 28+010 - กม. 30+800 
ต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง
7.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 
ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.790 กโิลเมตร

9,900,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

59 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 1313 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน บางมลูนาก - 
บางไผ่ ระหวา่งกม. 0+000 - กม. 
2+040 ต าบลหอไกร อ าเภอบาง
มลูนาก จงัหวดัพิจติร

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1313 
ตอนควบคุม 0101 ตอน บางมลูนาก บางไผ่ 
ระหวา่งกม. 0+000 
กม. 2+040 ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพิจติร ผิวจราจรกวา้ง 
7.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2.040 กโิลเมตร

9,800,000 จงัหวดัพิจติร แขวงทางหลวงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  
และกรอบระยะเวลาจ ากดั 

60 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองยางใต้ ต าบลวงัทรายพูน 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองยางใต้ ต าบล
วงัทรายพูน อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร 
เจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว ความลึก
ต้ังแต่ 43 - 100 เมตร

207,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัทรายพูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเจาะบ่อบาดาล แต่ขาดเอกสาร
รูปแบบรายการประกอบการพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์ คู่มอืฯ 

61 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสายจาก
ตลาดสดหัวดง หมู่ที่ 8      
เทศบาลต าบลหัวดง - บ้านปาก
คลอง หมู่ที่ 9 
ต าบลหัวดง อ าเภอเมอืงพิจติร 
จงัหวดัพิจติร (ติดต้ังใหม)่

ด าเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้า กิ่งเด่ียว แบบเหล็กชบุ
กลัป์วาไนท์ ความสูง 9.00 เมตร 
ชนิดดวงโคม LED ขนาดไมน่้อยกวา่ 120 วตัต์ 
จ านวน 88 ชดุ 
พร้อมเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอปุกรณ์ควบคุม 
(ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิจติร)

5,231,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพิจติร

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง แต่ขาด
เอกสาร  ปร4  ปร5 ประกอบการพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์ คู่มอืฯ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 17/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

62 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณหอชมนก 
ภายในบึงสีไฟ ต าบลเมอืงเกา่  
อ าเภอเมอืงพิจติร  จงัหวดัพิจติร

ด าเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง แบบเสา High
 Mast สูง 30 เมตร 
พร้อมโคมไฟ LED งานขยายเขตไฟฟ้า พร้อม
ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
100 KVA พร้อมมเิตอร์แรงสูง อปุกรณ์ครบชดุ 
งานกอ่สร้างโรงสูบน้ า 
พร้อมเคร่ืองสูบน้ า ระบบรดน้ า พร้อมระบบ
ควบคุมและอปุกรณ์ครบชดุ
งานภมูทิัศน์และงานอื่นๆ ตามที่ปรากฎในแบบ
แปลนฯ

9,926,200 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพิจติร

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการไมม่คีวามสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. โดยเป็นการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหอชมนก ภายในบึงสีไฟ  

63 ติดต้ังเสาไฟประติมากรรมสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์พิจติร  
(บึงสีไฟ)

ด าเนินการติดต้ังเสาไฟฟ้า ประติมากรรมสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์พิจติร 
(บึงสีไฟ) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดั
พิจติร เสาไฟประติมากรรม
สูง 6.00 เมตร จ านวน 42 ต้น

5,967,900 เทศบาลเมอืงพิจติร เทศบาลเมอืงพิจติร 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการไมม่คีวามสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. โดยเป็นการติดต้ังเสาไฟ
ประติมากรรม

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 6 บ้านท่าพุดซา ต าบลโพธิ์
ประทับชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง
 จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าพุดซา ต าบล
โพธิป์ระทับชา้ง อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง จงัหวดั
พิจติร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทาง 0.260 กโิลเมตร

484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิป์ระทับชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น 
และ ไมไ่ด้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามคู่มอื แนวปฏบิัติ โดยมกีาร
เปล่ียนแปลงโครงการ แต่เสนอโครงการซ้ ากบัโครงการที่ 116

65 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์ 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านนา 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างลานเอนกประสงค์ แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านนา 
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร กวา้ง 
เฉล่ีย 11.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ในพื้นที่
เอกชน แต่วงเงินในโครงการไมส่อดคล้องกบัวงเงินตามประมาณราคา 

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 18/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

66 ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านนา อ าเภอวชริบารม ี
จงัหวดัพิจติร

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหมู่ที่ 13 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชริบารมี
 จงัหวดัพิจติร กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
450.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

964,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน แต่วงเงินในโครงการ
ไมส่อดคล้องกบัวงเงินตามประมาณราคา
  

67 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพูน 
จงัหวดัพิจติร

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 0.085 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 255.00 
ตารางเมตร

170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาไหล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน แต่ขาดเอกสาร
รูปแบบบรายการประกอบการพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์

68 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโนนทอง-ทุ่งเพนียด หมู่ที่ 9 
บ้านโนนทอง ต าบลวงัโมกข ์
อ าเภอวชริบารม ีจงัหวดัพิจติร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.200 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่
 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.10 - 
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (กอ่สร้างตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัโมกข์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน แต่ขาดเอกสาร
รูปแบบบรายการประกอบการพิจารณาโครงการตามหลักเกณฑ์

69 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านทับไทร - บ้านบุ่งมะกรูด 
ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก 
จงัหวดัพิจติร 
(พจ.ถ1-0007)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านทับไทร - บ้านบุ่งมะกรูด 
ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จงัหวดัพิจติร 
(พจ.ถ1-0007) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กโิลเมตร

2,797,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนทางหลวง 
ซ่ึงมสีภาพเดิมยงัสามารถใชง้านได้ ยงัไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 19/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านบางมลูนาก - บ้านวงัทอง 
ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพิจติร (พจ.ถ1-0022)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านบางมลูนาก - บ้านวงัทอง 
ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวดัพิจติร 
(พจ.ถ1-0022) ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
1.00 เมตร ระยะทาง 2.545 กโิลเมตร

9,997,000  องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัพิจติร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนทางหลวง 
ซ่ึงมสีภาพเดิมยงัสามารถใชง้านได้ ยงัไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน

189,921,600รวม 70 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พจิติร หน้า 20/20



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 อุดรธานี 686,926,479 110 686,926,479 77 362,233,000 33 324,693,479

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดอุดรธานี
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพื่อ
ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
ปลอดภัยด้วยนวตักรรมที่เหมาะสม
กับชุมชนตามมาตรฐาน GAP

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย จงัหวดัอุดรธานี           22,608,000 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการจดัหา
ปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร
เกษตรแปลงใหญ/่SF/YSF/อกหมู่ที่ แบ่งเป็น 80 รุ่นๆละ 
50 คน รวม 4,000 ราย 20 อ าเภอ และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
15.64 ล้านบาท เฉล่ีย 3,910 บาทต่อราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

22,608,000          

2 พัฒนาทักษะการเล้ียงไก่ไข่เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

พัฒนาทักษะการเล้ียงไก่ไข่เพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน

            2,500,000 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการจดัหา
ปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรม 25 รุ่นๆละ 40 คน จ านวน 1 วนั รวม 
1,000 ราย 20 อ าเภอ พร้อมจดัหาวสัดุฝึกอบรมให้เกษตรกร 1,000 ราย  
สนับสนุนปัจจยัการผลิต สนับสนุนปัจจยัการผลิต 
1.80 ล้านบาท เฉล่ีย 1,800 บาท/ราย เป็นแม่ไก่พันธุไ์ข่ อาหารไก่ไข่ ถังใส่น้ าไก่
 ถังไส่น้ าไก่ ยาปฏิชีวนะละลายน้ าส าหรับสัตวป์ีก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

2,500,000            

3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝูาย 
ผ้าขาวม้า จงัหวดัอุดรธานี ด้วย
กลไกประชารัฐ

1) เชื่อมโยงเครือข่ายผ้าฝูาย ผ้าขาวม้า และ
เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
2) ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
3) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

            2,112,100 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นพัฒนา
ออกแบบและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 40 ชิ้น 40 กลุ่มๆละ 5 คน 
ประชาชนรวม 200 คน ผู้ประกอบการ 40 กลุ่ม เพิ่มรายได้ 800,000 บาท/ปี 
จากการจ าหน่ายสินค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าฝูาย 
ผ้าขาวม้า 40 ผลิตภัณฑ์ เป็นการจา้งเหมา 
800,000 บาท เพื่อจดัท าบรรจภุัณฑ์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ละ 100 ชิ้น แนบ TOR 
เรียบร้อยแล้ว
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

2,112,100            

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้า่ยเงินกู้

จงัหวัดอุดรธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เหน็ควรสนับสนุน ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถ่ิน : ระดบัพ้ืนที่

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 1/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่ง
กาย จากลายผ้าพระราชทาน "ลาย
ขอเจา้ฟูาสิริวณัณวรีฯ"

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย จากลาย
ผ้าพระราชทาน "ลายขอเจา้ฟูาสิริวณัณวรีฯ"

            5,519,200 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเคร่ืองแต่งกายจากลายผ้าพระราชทาน "ลายขอเจา้ฟูาสิรวณัณว
รี" ออกแบบ/พัฒนาผลิตต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงการออกแบบและพัฒนา ตรา ฉลาก 
บรรจภุัณฑ์ จดัท าเส้นทางสายผ้าทอ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 20 รายการ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 200 คน 4 รุ่นๆละ 50 
คน มีต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 200 ชิ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้   

5,519,200            

5 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานใน
ชุมชนด้านการปลูกสมุนไพร กัญชา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
และการบริการทางการแพทย์แผน
ไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพอย่างครบวงจร 
โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จงัหวดัอุดรธานี

ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนด้านการ
ปลูกสมุนไพร กัญชาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และการบริการทางการแพทย์แผนไทย 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบ
วงจร โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จงัหวดัอุดรธานี

          11,733,500 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั

อุดรธานี(รพ.ห้วยเกิ้ง)

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน(เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ ด้วย
ก่อสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมครุภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านสปา 
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 100 คน และให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 จะสามารถเพิ่มรายได้ 500,000 บาท/เดือน เกิดการจา้งงาน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

11,733,500          

6 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมรรถนะแรงงานและ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สมรรถนะแรงงานและเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

            2,150,000 จงัหวดัอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการ
ยกระดับมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มสินค้า(เกษตร) ด้วยการฝึกอบรมแรงงานทั่วไป
 แรงงานในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผู้วา่งงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 
2019  จ านวน 25 รุ่นๆละ 20 คน รวม 500 คน 20 อ าเภอ แยกเป็น 300 คน 
เช่น การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตร ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัร พัฒนาทักษะความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพิ่มมูลค่า/การตลาด/
การออกแบบและ E-Commerce
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

2,150,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 2/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ในการประกอบอาชีพ การ
ลงทุน และการบริการ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ 
การลงทุน และการบริการ

            2,837,500 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการจดัหา
ปัจจยัและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใน
สาขาต่างๆ ร่วมกับถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 35 รุ่นๆละ 20 คน รวม 700 รุ่น
ละ 6 วนั เช่น ช่าง การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและโลจสิติกส์ หรือ
จดัตามความต้องการของผู้เข้าอบรมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้

2,837,500            

8 พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย
นวตักรรม จงัหวดัอุดรธานี

พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้วยนวตักรรม จงัหวดัอุดรธานี

            5,717,200 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการ
ยกระดับมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร)และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน ด้วยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาทิ อาหาร ผ้า เคร่ืองด่ืม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้ของตกแต่ง
และของที่ระลึก 300 รายการ กลุ่มเปูาหมาย 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 

5,717,200            

9 ระบบ Solar Cell และการ
ประยุกต์ใช้

อบรมทักษะใหม่ (New Skill)  ยกระดับทักษะ
ฝีมือ (Up Skill)

            2,192,000 จงัหวดัอุดรธานี วทิยาลัยเทคนิค
อุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการ
ยกระดับมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มสินค้า(เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน ด้วยการฝึกอบรมทักษะใหม่ (New Skill) เร่ืองระบบ Solar Cell และ
การประยุกต์ใช้ 16รุ่นๆละ 50 คน รวม 800 คน สามารถเพิ่มรายได้มากกวา่ 
6,000 บาท/คน/ปี ลดรายจา่ย 3,000 บาท/คน มีการจา้งงาน 
80 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,192,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 3/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นกลาง บ้านเชียงพัง หมู่ที1่2 
ทางทิศตะวนัตก ไปนา นายสุภาพ 
ธรเสนา บ้านเชียงพัง  ต าบลนา
กวา้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,580 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 10,320 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ

            5,469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากวา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,341 คน สามารถเพิ่มรายได้ 2,500 
บาท และเพิ่มการจา้งงาน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

5,469,000            

11 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองดู่ - เริงตานา ต าบล
หนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 695 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 3,475 ตารางเมตร

            2,016,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนาค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,016,000            

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านเลิงทอง  หมู่ที่ 14 ถึง
 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 5 บ้านเลิง
ทอง หมู่ที่ 14 ต าบลนาข่า อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือมีผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 7,500 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังปรับเกล่ียไม่น้อยกวา่ 300 ลูกบาศก์เมตร

            3,928,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาข่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,500 คน เกษตรกร 250 คน 
ผู้ประกอบการ 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,928,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 4/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 5 - บ้าน
ศรีชมชื่น หมู่ที่ 11 ต าบลนิคม
สงเคราะห์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.50 เมตร

            2,697,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสงเคราะห์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,697,000            

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้าน
หมูม่น - บ้านสูงแคน  บ้านหมูม่น 
หมู่ที่ 1 บ้านแวง หมู่ที่ 2 บ้านสูง
แคน หมู่ที่ 3 ต าบลหมูม่น อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

ซ่อมสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว
 3,050 เมตร หนา 0.04 เมตร 

            4,562,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหมูม่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และข้าวโพด) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 700 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,562,000            

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนเลียบโขง (พัฒนาสาย
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัว
แดง) บ้านเหล่าหมากบ้า หมู่ที่ 3 –
 บ้านโนนน้ าย้อย หมู่ที่ 7 ต าบลแช
แล เภอกุมภวาปี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 759 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีถนน
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,795 ตารางเมตร

            2,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแซแล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และข้าวโพด) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 1,700 คน เกษตรกร 1,000 คน และเพิ่มการจา้งงาน 60 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,230,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 5/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม โดยการเสริมผิว
จราจร ด้วยการ Over lay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอุดม
สามัคคี

ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจร กวา้ง 5.80 - 13.30 เมตร ยาว 1,157 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 10,523 ตารางเมตร

            3,570,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลพัน
ดอน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,570,000            

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกงพาน หมู่ที่ 13 ต าบลพัน
ดอน อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
6 เมตร ยาว 616 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 3,696 ตารางเมตร

            2,211,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลกง
พานพันดอน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 11,704 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,211,000            

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางโพนสูง-หนองแซง บ้าน
โพนสูง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนสูง 
อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
คอนกรีตกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร

            2,569,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโพนสูง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 7,386 คน เกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,569,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 6/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลงหินคลุก
บดอัด สายหนองแซง -  โศกเม็ก 
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ต าบลไชย
วาน อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี

ปรับปรุงผิวจราจร ลงหินคลุกบดอัด ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,432 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 1,459 ลบ้านหมู่ที่

            2,514,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหนอง
แวงแก้มหอม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,500 คน เกษตรกร 
800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,514,000            

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้น บ้านโนนสวา่ง หมู่ที่ 8 - บ้าน
นาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวา่ง หมู่ที่ 8
   ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน
 จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
คอนกรีตกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,150 ตารางเมตร

            3,424,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลัก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,184 คน เกษตรกร 900 คน และ
เพิ่มการจา้งงาน 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,424,000            

21 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
 ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่
9,11 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน 
จงัหวดัอุดรธานี

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจร 
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 2,140 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12,840 ตารางเมตร

            2,998,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลทุ่งฝน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,998,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 7/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนสะอาด - บ้านเชียง หมู่ที่ 9
 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,500 ตารางเมตร

            4,867,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดค้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 1,277 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,867,000            

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางอุทยาน
แห่งชาตินายูง - น้ าโสม หมู่ที่ 2 
บ้านสวา่ง ต าบลนายูง อ าเภอนายูง
 จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ระยะทางรวม 1.800 กิโลเมตร

            3,107,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนายูง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพาราและกาแฟ) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาตินา
ยูง-น้ าโสม กลุ่มเปูาหมายประชาชน 10,000 คน เกษตรกร 2,000 คน 
ผู้ประกอบการ 2,000 คน นักท่องเที่ยว 10,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,107,000            

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างวดัปุาโชคชัยสามัคคี
ธรรม ถึงถนนโรงโม่หินศิลาวฒัน์  
(ดงเจก๊)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
4 เมตร ยาว 2,100 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,400 ตารางเมตร

            4,298,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามัคคี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,260  คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,298,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 8/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทมปุาข่า หมู่ที่ 3 - ไปอ่าง
เก็บน้ าซ าตมขาว บ้านห้วยหมากห
ล่ า หมู่ที่ 6 รหัสสายทาง อด.ถ. 
88-007 ต าบลทมนางาม อ าเภอ
โนนสะอาด จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,350 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            4,478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทมนางาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 7,505 คน กลุ่มอาชีพเกษตรกร 10 
กลุ่ม
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,478,000            

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนายพรประสิทธิ ์- วดั
ถ้ าขาม บ้านหนองกาลึม หมู่ที่ 9 
ต าบลเมืองพาน  อ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,483,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 383 คน เกษตรกร 117 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,483,000            

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงหวาย หมู่ที่ 15 (จากหลังปุา
ช้า-หนองฝูาย หมู่ที่ 1) ต าบลดง
หวาย อ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ยาว 875.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,377.50 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,181,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหายโศก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,098 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,181,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 9/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้าน
ข้าวสาร หมู่ที่ 4 ต าบลข้าวสาร 
อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 5,880 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            3,064,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลข้าวสาร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 2,692 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,064,000            

29 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ ่บ้านดอนคง หมู่ที่ 2 
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ ่พร้อม
วางท่อส่งน้ าดิบทั้ง 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 และ 11 
ต าบลอุ่มจาน

            3,091,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และจดัหา
น้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค พร้อมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่น พืช ผัก และการเล้ียงปลา
 กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 493 คน โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,091,500            

30 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ ่บ้านอุ่มจาน หมู่ที่ 8 
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ ่พร้อม
วางท่อส่งน้ าดิบในหมู่บ้าน ต าบลอุ่มจาน

            3,091,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และจดัหา
น้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค พร้อมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่น พืช ผัก และการเล้ียงปลา
 กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 929 คน โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,091,500            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 10/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมู่บ้าน (ถนนโรงเรียน 1 
 -ซอยวงัทอง 4 บ้านวงัทอง หมู่ที่ 9
 ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ 
จงัหวดัอุดรธานี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 3,150 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,148,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลผาสุก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชากร 872 คน เกษตรกร 120 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,148,000            

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 9
 สายที่ 2 สายสามแยก ทล.227 
ซอยศรีพันดอน ต าบลวงัสามหมอ 
อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,310,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลล าพัน
ชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชากร 1,152 คน เกษตรกร 795 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,310,000            

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 6 - วดั
จนัโทประสิทธิ ์(วดัภูกระแต) ต าบล
จ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,080,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลจ าปี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย ประชาชน 620 คน เกษตรกร 2,255 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,080,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 11/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านปุาปอแดง หมู่ที่ 15 
ต าบลจ าปี - บ้านค าปลากั้ง ต าบล
ตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            3,050,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลจ าปี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,050,000            

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 6 (สาย บ้านไทร
งาม - ปุาหวาย) ต าบลตาดทอง 
อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กวา้ง 
4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 3,800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            2,160,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 700 คน เกษตรกร 2,255 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,160,000            

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าอ้อ อ าเภอหนองหาน -
 บ้านค ายาง  อ าเภอไชยวาน 
จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 145,365 คน เกษตรกร 
35,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 400 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 12/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองแวงโคก - แยก ทล.
2289 อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั
อุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 154,632 คน เกษตรกร 
16,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 270 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาเจริญ - บ้านกุดเข็ง 
อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 108,280 คน เกษตรกร 
28,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 70 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนพิลา - บ้านโนนสูง 
อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 63,598 คน เกษตรกร 
16,800 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 13/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองม่วง - บ้านโปร่ง 
อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 28,523 คน เกษตรกร 
16,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 270 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเชียงกรม อ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม - บ้านโนนศรีพัฒนา  
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 140,130 คน เกษตรกร 
34,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 700 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทอน อ าเภอเพ็ญ  - บ้าน
ไทย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จงัหวดั
อุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 53,169 คน เกษตรกร 
35,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 600 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 14/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านจ าปา อ าเภอเมืองอุดรธานี
 - บ้านสะคาม อ าเภอหนองหาน 
จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 420,855 คน เกษตรกร 
90,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเชียง - บ้านหนองลาด 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 115,154 คน เกษตรกร 
28,400 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 400 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกเล้า อ าเภอวงัสามหมอ
 - บ้านหนองนกเขียน - อ าเภอศรี
ธาตุ จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 104,744 คน เกษตรกร 
26,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 15/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีวไิล - บ้านสวสัดี 
อ าเภอน้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 56,963 คน 14,970 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านวงัแข้ - บ้านนาตูม อ าเภอ
นายูง จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 26,902 คน 7,376 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ - บ้าน
หนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 61,854 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 16/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาดี - บ้านโคกสวา่ง 
อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 26,561 คน เกษตรกร 
6,400 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 100 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านท่าเปลือย - บ้านหนองแวง
 อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 62,785 คน เกษตรกร 
33,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 800 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าเจริญ - บ้านศรีสวา่ง 
อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 31,629 คน เกษตรกร 
7,200 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 17/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโพธิ ์อ าเภอพิบูลย์รักษ์ - 
บ้านท่าหลักดิน อ าเภอเพ็ญ 
จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 24,206 คน เกษตรกร 
6,400 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านง้ิว - บ้านโนนหอม อ าเภอ
บ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 123,003 คน เกษตรกร 
31,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 900 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหัวหนอง - บ้านวงัแข้ 
อ าเภอกู่แก้ว จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 21,816 คน เกษตรกร 
5,200 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 18/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงเจริญ - บ้านหมูม่น อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 392,290 คน เกษตรกร 
80,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 3,000 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน - 
บ้านสมวไิล อ าเภอบ้านดุง จงัหวดั
อุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 154,632 คน เกษตรกร 39,000 ครัวเรือน
 ผู้ประกอบการ 900 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างล าห้วยหลวง บ้านโนนนา
ค า หมู่ที่ 9 ต าบลโนนหวาย อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 5,400 ตาราเมตร

            3,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ภูผาแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,375 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,100,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 19/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

58 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางจาก
บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 ถึงบ้านอูบ
มุง หมู่ที่ 1 ต าบลอูบมุง อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
18,000 ตาราเมตร

            5,540,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลอูบมุง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 5,000 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

5,540,000            

59 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต จากบ้านวงัฮาง- บ้านนา
เยีย หมู่ที่ 11-4 ต าบลสร้อยพร้าว 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.04 เมตร

            3,043,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้อยพร้าว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 6,050 คน 1,568 
ครัวเรือน และเพิ่มการจา้งงาน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,043,000            

60 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
สายแยกทางหลวงหมายเลข 22 
บ้านเม็กใหญ ่รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 อด.ถ.9-0005 เทศบาลต าบลโคก
สูง อ าเภอหนองหาน จงัหวดั
อุดรธานี

เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,457 เมตรพร้อมไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 1 เมตร

            8,660,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โคกสูง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 3,000 คน เพิ่มรายได้
 20,000 บาท/ปี และเพิ่มการจา้งงาน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

8,660,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 20/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที1่1 - บ้านนา
ส่อน ตอนที่ 2 อ าเภอเพ็ญ จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 3,600  ตารางเมตร

            2,338,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 550 คน 
ผู้ท าการค้าและนักลงทุน 20 ราย นักท่องเที่ยว 
1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,338,000            

62 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ ่หมู่ที่ 8 บ้านดอน
หวาย ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่             3,537,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดสระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และจดัหา
น้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค พร้อมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอื่นๆ กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 600 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,537,000            

63 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก โดย 
วธิ ีPavement In Place 
Recycling สายบ้านเพ็ญ - บ้านสิน
เจริญ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2.460 กิโลเมตรพร้อมไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 1 เมตร

          10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 111,516 คน เกษตรกร 
25,000 คน ผู้ประกอบการ 3,000 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000          

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 21/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก โดย 
วธิ ีPavement In Place 
Recycling สายบ้านดงหวาย (แยก
 ทล.2020) - บ้านเจริญสุข อ าเภอ
บ้านผือ จงัหวดัอุดรธานี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,250 เมตร พร้อมไหล่ทาง
กวา้งข้างละ 1 เมตร

          10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 108,280 คน เกษตรกร 
25,000 ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 3,000 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000          

65 ส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่าน
เศรษฐกิจในเมือง (ถนนโพธิศ์รี)

ส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจในเมือง 
(ถนนโพธิศ์รี)

          13,000,000 เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้สวยงาม
 และจดัระเบียบทางเท้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ทางเท้าได้สะดวก กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 150,000 คน ผู้ประกอบการ 1,000 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

13,000,000          

66 ขุดลอกล าห้วยมั่งเพื่อปูองกันน้ า
ท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยมั่งเพื่อ
ปูองกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

            7,000,000 เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อปูองกันน้ าท่วม โดยการขุดลอกโคลนเลน 
ก าจดัวชัพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปูองกันน้ าท่วม เป็นการพัฒนาล าห้วย
เพื่อให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการปลูกพืช ผัก และเล้ียงปลา กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 45,000 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

7,000,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 22/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองม่วง - บ้านดอนเด่ือ 
 อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 9,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 
0.00-1.00 เมตร

            4,720,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 28,523 คน 14,500 
ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 2,000 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

4,720,000            

68 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายรอบค าชะโนด บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านม่วง 
อ าเภอบ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร 
กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 15,120 ตาราง
เมตร

            6,633,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อการสัญจรสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว (ค าชะโนด) กลุ่มเปูาหมายประชาชน 753  คน ผู้ประกอบการ 90 
ร้านวชุมชน ) ลดรายจา่ย 3,000,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

6,633,000            

69 ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดใหญ ่บ้านเทพเทว ีหมู่ที่ 8 
ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง 
จงัหวดัอุดรธานี

ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่             3,647,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และจดัหา
น้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ลดค่าใช้จา่ยในการซ้ือน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค พร้อมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอื่นๆ กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 750 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,647,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 23/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนตาล-สร้างก่อ อ าเภอบ้าน
ผือ จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 6 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.5 เมตร

            2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 2,400 คน เกษตรกร 3,642 คน รวม 
6,042 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,000,000            

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนผาแดง หมู่ที่ 9 ต าบลนางัว
 อ าเภอน้ าโสม จงัหวดัอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

            2,078,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางัว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าว อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง และอื่น )ๆ อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 
157 ครัวเรือน ผู้ประกอบการไม่น้อยกวา่ 15 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,078,500            

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนามงคล - บ้านสร้าง
แก้ว อ าเภอสร้างคอม จงัหวดั
อุดรธานี

ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวา้ง
 5 เมตร ยาว 959 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ 4,795 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังกวา้งเฉล่ีย 0.50 เมตร

            2,720,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
ยวด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (กล้วย และข้าว) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน 4,114 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,720,000            

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 24/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

73 ปรับปรุง FLAP GATE โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี 
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี

ปรับปรุง FLAP GATE คันดินกั้นน้ า Route DA 
กม.0+500 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี
 จ านวน 4 แห่ง

            4,800,000 จงัหวดัอุดรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชนด้วยการการปรับปรุง FLAP GATEเป็น SLIDE GATE 4
 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วมพื้นที่ท า
การเกษตรของประชาชน ท าให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น ประชากรได้รับ
ประโยชน์ 552 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรรับประโยชน์ 4,790 ไร่ และมีการจา้ง
แรงงานเพื่อร่วมด าเนินการ จ านวน 54 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที
3. ค่าจา้งชั่วคราว 1,807,000 บาท จ านวนแรงงาน 54 คน จ านวน 88 วนั 
อัตราค่าจา้ง 377.85 บาท/วนั

4,800,000

74 ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองระบายน้ าข้างคันดิน  
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุม
ภวาปี

 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route I กิโลเมตร 
1+700 1 แห่ง
 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route A กิโลเมตร
3+903 1 แห่ง
 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route B กิโลเมตร
8+294 1 แห่ง
 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route C  3 แห่ง
 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route D  1 แห่ง
 - ปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ า
ข้างคันดิน Route E  1 แห่ง

            5,580,000 จงัหวดัอุดรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วยการการปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ระบายน้ าข้างคันดิน 8 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าและปูองกันน้ า
ท่วมพื้นที่ท าการเกษตรของประชาชน 
ท าให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น ประชากรได้รับประโยชน์ 1,238ครัวเรือน
ท าให้พื้นที่เกษตรรับประโยชน์ 23,959 ไร่ ลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย
 ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และมีการจา้งแรงงานเพื่อร่วม
ด าเนินการ จ านวน 46 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที
3. ค่าจา้งชั่วคราว 1,515,000 บาท จ านวนแรงงาน 46 คน จ านวน 88 วนั 
อัตราค่าจา้ง 377.85 บาท/วนั

5,580,000

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 25/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

75 ก่อสร้างท่อระบายน้ า โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี ต าบล
เวยีงค า และต าบลแชแล อ าเภอ
กุมภวาปี 
จงัหวดัอุดรธานี

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ าห้วยล าปาว 
จ านวน 3 แห่ง
 - ท่อระบายน้ าคลองระบายน้ าข้างคันดิน Route
 E จ านวน 3 แห่ง
 - ท่อระบายน้ าคลองระบายน้ าข้างคันดิน Route
 F จ านวน 2 แห่ง
 - ท่อระบายน้ าคลองระบายน้ าข้างคันดิน Route
 G จ านวน 3 แห่ง

            6,050,000 จงัหวดัอุดรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างท่อระบายน้ า
ข้างคันดิน 11 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม
พื้นที่การเกษตร ท าให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 594  ครัวเรือน ซ่ึงจะท าให้พื้นที่การเกษตรรับ
ประโยชน์ 5,520 ไร่ ลดความเสียหายจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น และมีการจา้งแรงงานเพื่อร่วม
ด าเนินการ จ านวน 48 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที
3. ค่าจา้งชั่วคราว 1,593,000 บาท จ านวนแรงงาน 48 คน 
จ านวน 88 วนั อัตราค่าจา้ง 377.85 บาท/วนั

6,050,000

76 ซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัด
เซาะคันดินกันน้ า โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี

.- ซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัดเซาะคันดินกันน้ า
 Route AA ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร
- ซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัดเซาะคันดินกันน้ า
 Route A ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร
- ซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัดเซาะคันดินกันน้ า
 Route H ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร

          14,200,000 จงัหวดัอุดรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วยการซ่อมแซมอาคารปูองกันการกัด
เซาะคันดินกั้นน้ า ระยะทาง 3.2 กม. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วมพื้นที่การเกษตร ให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้มาก
ขึ้นประชากร ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 482 ครัวเรือน 
ซ่ึงจะช่วยให้พื้นที่การเกษตร 11,118 ไร่ ลดความเสียหาย ซ่ึงจะท าให้เกษตรกร
ได้รับผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และมีการจา้งแรงงานเพื่อร่วมด าเนินการจ านวน 
184 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ค่าจา้งชั่วคราว 6,109,000 บาท จ านวนแรงงาน 184 คน 
จ านวน 88 วนั อัตราค่าจา้ง 377.85 บาท/วนั

14,200,000

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 26/27



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

77 สร้างแรงงานภาคการเกษตร
คุณภาพสูงสู่ชุมชนท้องถิ่น

สร้างแรงงานภาคการเกษตรคุณภาพสูง
สู่ชุมชนท้องถิ่น
1) ค่าตอบแทน 0.48 ล้านบาท
2) ค่าใช้สอย ค่าอาหาร 1.80 ล้านบาท ค่า
สถานที/่ที่พัก 2.10 ล้านบาท และค่าพาหนะ 0.60
 ล้านบาท รวมทั้งส้ิน 
4.50 ล้านบาท 
3) ค่าวสัดุ 1.52 ล้านบาท

            6,500,000 จงัหวดัอุดรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอุดรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2  
โดยการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เกษตรอัจฉริยะ 10  หลักสูตรๆ เช่น นักนวตักรส าหรับบังคับและควบคุมโดรน
พ่นยาเพื่อการเกษตร ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้
พลังงานทดแทนส าหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น หลักสูตรละ 4 รุ่นๆละ 
2 วนั จ านวน 50 คน/รุ่น เป็นเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่ยังไม่มีงานท า รวม 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
3. ผลลัพธ ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะด้านสมาร์ทฟาร์มท าให้
มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1,000,000บาทต่อปี มีทักษะฝีมือ
แรงงานด้านการเกษตร ท าให้ลดค่าใช้จา่ยที่เกิดจากการประกอบอาชีพเฉล่ีย 
1,000,000 บาท ต่อปี และค่าใช้จา่ยในการซ้ือวสัดุที่เป็นต้นทุนในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมลดลงไม่น้อยกวา่ 5,000,000 บาทต่อปี

6,500,000

362,233,000       362,233,000รวม 77 โครงการ

เหน็ควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 27/27



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเศรษฐกจิ ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเศรษฐกจิ           26,030,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกษตรกร 2,000  ราย และ
สนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 18.60 ล้านบาท เฉล่ีย 9,300 
บาท/ราย ขาดการระบุระบุกลุ่มเปูาหมายและพื้นที่ที่จะท าการเพาะปลูกที่
ชดัเจน และการด าเนินโครงการไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019

2 ส่งเสริมการปลูกขา้วปลอดภยั 
จงัหวดัอดุรธานี

ส่งเสริมการปลูกขา้วปลอดภยั จงัหวดัอดุรธานี           32,622,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกษตรกร 4,000  ราย 
สนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 27.264 ล้านบาท เฉล่ีย 6,816 บาท/ราย 
ขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายและวธิกีารคัดเลือกเกษตรกร และการด าเนิน
โครงการไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

3 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมนั
ส าปะหลัง

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมนัส าปะหลัง           19,884,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรในการปลูกมนั
ส าปะหลัง 3,000  ราย พร้อมสนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 16.416 ล้าน
บาท  เฉล่ีย 5,472 บาท/ราย ไมร่ะบุการคัดเลือกเกษตรกร และไมร่ะบุพื้นที่การ
เพาะปลูก และการด าเนินโครงการไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

4 พัฒนาสินค้าวสิาหกจิชมุชนต้นแบบ
ในอตุสาหกรรมชวีภาพและ
อตุสาหกรรมแปรรูปอาหารใน
จงัหวดัอดุรธานี

.- อบรมการพัฒนาศักยภาพผลิตภณัฑ์ต้นแบบใน
อตุสาหกรรมชวีภาพและอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร
- อบรมเพิ่มประสิทธภิาพกลุ่มวสิาหกจิชมุชนใน
การแปรรูปผลิตภณัฑ์
- อบรมการพัฒนาแนวทางการท ามาตรฐาน 
Primary GMP

           3,186,500 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมวสิาหกจิชมุชนและบุคลากรใน
การแปรรูปอาหารของวสิาหกจิชมุชน 200 ราย 20 วสิาหกจิชมุชน ขาดการ
ระบุประเภทของผลิตภณัฑ์ที่ใชใ้นการพัฒนาศักยภาพและแปรรูปที่ชดัเจน และ
 มรภ.สวนสุนันทา ขอให้ส านักงานเกษตรเป็นหน่วยรับงบประมาณแทน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดอุดรธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 1/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การ
ท าเกษตรแบบผสมผสาน

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน

          20,674,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกษตรกร 20 อ าเภอ 2,000  
ราย และสนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 17.00 ล้านบาท  เฉล่ีย 8,500 บาท/
ราย  แนวทางการด าเนินการคล้ายโครงการ 1 ต าบล 
1 เกษตรทฤษฎใีหมแ่ละโคก หนองนา โมเดล และการด าเนินโครงการไม่
สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

6 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าระบบ
น้ าหมนุเวยีนระดับครัวเรือน

ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าระบบน้ าหมนุเวยีน
ระดับครัวเรือน

           2,394,800 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานประมง
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
โดยการสนับสนุนปัจจยัการผลิต รวม 600 คน เป็นค่าวสัดุและครุภณัฑ์ในการ
อบรม 1.52 ล้านบาท เฉล่ีย 76,000 บาท/ศูนย ์ไมร่ะบุการบริหารจดัการ
ครุภณัฑ์ กลุ่มเปูาหมายไมช่ดัเจน ขาดการระบุถงึความเชื่อมโยงให้เกดิการสร้าง
งาน สร้างอาชพี การขอรับการสนับสนุนโครงการมเีพียงศูนยเ์รียนรู้ฯ อ าเภอ
หนองหานที่แจง้ความประสงค์เท่านั้น และการด าเนินโครงการไมส่อดคล้องกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019

7 ปลูกกญัชาเพื่อส่งเสริมการใชก้ญัชา
ในทางการแพทยแ์ผนไทยและ
แพทยพ์ื้นบ้านไทย โรงพยาบาลกู่
แกว้

ปลูกกญัชาเพื่อส่งเสริมการใชก้ญัชาในทาง
การแพทยแ์ผนไทยและแพทยพ์ื้นบ้านไทย

           2,341,700 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั
อดุรธาน(ีรพ.กู่แกว้)

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการมส่ีงเสริมและพัฒนาการปลูกกญัชา ให้
เป็นแหล่งวตัถดิุบกญัชาเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการแพทยแ์ผนไทยและเป็นต้นแบบ
(ศูนยเ์รียนรู้)  ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นการสร้างศูนยเ์รียนรู้ ไม่
ระบุวา่ชมุชนหรือผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง ขาดการระบุถงึความเชื่อมโยงให้
เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพีของชมุชน

8 พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายใุน
ชมุชนแบบบูรณาการ ผสมผสาน
ศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและ
การแพทยแ์ผนไทย

พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายใุนชมุชน
แบบบูรณาการ ผสมผสานศาสตร์การฟื้นฟู
สุขภาพและการแพทยแ์ผนไทย

           6,689,000 จงัหวดัอดุรธานี มหาวทิยาลัย
ราชภฏัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ จ านวน 10 รุ่นๆละ 50
 คน รวม 500 คน มค่ีาจดัซ้ือจดัหาครุภณัฑ์ และอปุกรณ์ 4.185 
ล้านบาท เฉล่ีย 9,630 บาท/ราย ไมร่ะบุการบริหารจดัการครุภณัฑ์ และขาด
การระบุขอ้ตกลงเพื่อรองรับการมงีานท า

9 ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
การปลูกไผ่พืชเศรษฐกจิใหมต่าม
มาตรฐานเกษตรปลอดภยั จงัหวดั
อดุรธานี

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปลูกไผ่พืช
เศรษฐกจิใหมต่ามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั 
จงัหวดัอดุรธานี

          27,887,500 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเกษตกร 60 รุ่นๆละ 50 คน รวม 
3,000  ราย และสนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 22.902 ล้านบาท เฉล่ีย 
7,634 บาท/ราย เป็นการอบรม 20 อ าเภอ การด าเนินโครงการไมส่อดคล้อง
กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 2/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง 
จงัหวดัอดุรธานี

ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง จงัหวดัอดุรธานี           25,749,300 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกษตรกร 20 อ าเภอ 40 รุ่นๆ
ละ 50 คน รวม 2,000 คน ในการปลูกกล้วยหอมทอง การก าจดัศัตรูพืช การ
เพิ่มมลูค่าและการตลาด และสนับสนุนปัจจยัการผลิต จ านวน 24.259 ล้าน
บาท เฉล่ีย 12,129.50 บาท/คน เป็นการอบรมเกษตรกร 20 อ าเภอ การ
ด าเนินโครงการไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า
 2019

11 พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP 
new normal

พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์ OTOP new normal            6,965,079 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมกลุ่มวสิาหกจิและ
ผู้ประกอบการ 400 คน/200 กลุ่ม เพื่อพัฒนาและเพิ่มมลูค่า จ านวน 
200 ผลิตภณัฑ์ มชีอ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ขาดการระบุผลิตภณัฑ์ที่จะพัฒนา
และเพิ่มมลูค่า/OTOP ให้ชดัเจน และมหีลายโครงการที่พัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP แล้ว

12 กอ่สร้างลู่วิง่ คสล. บริเวณหนอง
โปุงนกเปูาตอนล่าง บ้านโปุงนก
เปูาตอนล่าง หมู่ที่ 11 ต าบลโนนสูง
 อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดั
อดุรธานี

 พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร            2,486,000 เทศบาลเมอืงโนน
สูง-น้ าค า

เทศบาลเมอืงโนน
สูง-น้ าค า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างลู่วิง่คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งโดยรอบ 23 จดุ เพื่อสร้างสถานที่พักผ่อน ส่งเสริมสุขภาพ
และท่องเที่ยวชมุชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 20,000 คน ขาดการระบุการ
ระบุความจ าเป็นเร่งด่วน/สภาพปัญหา ไมร่ะบุเปูาหมายและตัวชี้วดัด้านรายได้ 
 และขาดการระบุถงึความเชื่อมโยงให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพีของชมุชนที่
ชดัเจน

13 ส่งเสริมเทคโนโลยสูีบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงาน และการกอ่สร้างระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 2.5 
KW

ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยสูีบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

           7,932,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 150 คน จดัซ้ือครุภณัฑ์และ
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังานแสงอาทิตย ์15 ระบบ เป็นค่าติดต้ังระบบสูบน้ าฯ 
5.657 ล้านบาท และเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์ฯ 2.143 ล้านบาท รวม 7.800 ล้าน
บาท เฉล่ีย 520,000 บาท/ระบบ ขาดการระบุผู้รับผิดชอบดูแลครุภณัฑ์และ
ติดต้ังระบบสูบน้ าฯ ขาดเอกสารอนุญาตใชท้ี่ดินและกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการ
สนับสนุน

14 ปรับปรุงถนนรอบอา่งเกบ็น้ าหนอง
ส าโรง ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืง
อดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี

ปรับปรุงถนนรอบอา่งเกบ็น้ าหนองส าโรง ต าบล
หมมูน่ อ าเภอเมอืงอดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี ความยาวประมาณ 
2,928 เมตร

           8,200,000 จงัหวดัอดุรธานี โครงการ
ชลประทานอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนรอบอา่งเกบ็น้ า โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,924 คน ซ่ึงหลักการและเหตุผลยงัไมม่คีวาม
จ าเป็นเร่งด่วน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิกบั
ชมุชนที่ชดัเจน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 3/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อา่ง
เกบ็น้ ากดุลิงง้อ ต าบลนาดีอ าเภอ
เมอืงอดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี

ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อา่งเกบ็น้ ากดุลิงง้อ 
ต าบลนาดี อ าเภอเมอืงอดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี ความยาวประมาณ 
2,560 เมตร

           6,200,000 จงัหวดัอดุรธานี โครงการ
ชลประทานอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคันคลอง RMC โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,279 คน ซ่ึงหลักการและเหตุผลยงัไมม่คีวาม
จ าเป็นเร่งด่วน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิกบั
ชมุชนที่ชดัเจน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

16 ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากมุ
ภวาปี

.- ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน Route D 
ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 98,900 ลูกบาศกเ์มตร
- ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน Route A 
ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 13,500 ลูกบาศกเ์มตร
- ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน Route B 
ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 13,300 ลูกบาศกเ์มตร
- ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน Route CA 
ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 10,800 ลูกบาศกเ์มตร
- ขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน Route C 
ปริมาณดินไมน่้อยกวา่ 13,500 ลูกบาศกเ์มตร

           3,881,000 จงัหวดัอดุรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากมุภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกคลองระบายน้ าขา้งคันดิน 
ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศกเ์มตร   ประชากรผู้ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั 
980   ครัวเรือน เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน ขาดการระบุถงึความเชื่อมโยง
ให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพีของชมุชน และขาดการระบุการจา้งงานและ
กลุ่มเปูาหมายที่รับประโยชน์ที่ชดัเจน

17 ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ า โครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษากมุภวาปี

- ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าสาย MC สถานีสูบน้ า 
P3 ระยะทางไมน่้อยกวา่ 2.1 กโิลเมตร
- ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าสาย MC สถานีสูบน้ า 
P1 กโิลเมตร 1+240

              600,000 จงัหวดัอดุรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากมุภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าผิวจราจรลูกรัง 
ความยาว 2.1 กโิลเมตร  สนับสนุนเกษตรกรในการขนส่งผลผลิต ผู้ได้รับ
ประโยชน์ไมช่ดัเจน จ านวน 158  ครัวเรือน เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน 
เป็นการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ าผิวจราจรลูกรังเพื่อขนส่งผลผลิต ไมร่ะบุชนิด
สินค้าเกษตร ขาดการระบุถงึความเชื่อมโยงให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพีของ
ชมุชน ขาดการระบุการจา้งงานและกลุ่มเปูาหมายที่รับประโยชน์ที่ชดัเจน

18 ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่ม
มลูค่ามลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ

ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยพีลังงาน
แสงอาทิตย์

           2,244,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมการใชง้านระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตยฯ์ 120 คน ติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
6 ชดุ พร้อมทั้งสามารถเป็นวทิยากรประจ ากลุ่มเกษตรกร ถา่ยทอดความรู้
ให้กบัประชาชนที่เขา้เยี่ยมชม ขาดการระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัพื้นที่ติดต้ัง การ
ขออนุญาตใชพ้ื้นที่ หรือหนังสือยนิยอมให้ติดต้ังระบบอบแห้งฯ และการบริหาร
จดัการภายหลังการติดต้ังระบบแล้วเสร็จ

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 4/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อเพื่อสร้าง
รายได้จงัหวดัอดุรธานี

ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้            3,281,900 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิต(เกษตร) 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการฝึกอบรมเกษตร 200 ราย 
10 อ าเภอ และจา้งเหมาจดังานมหกรรมโคเนื้อ 1 คร้ัง แผนการใชจ้า่ยเงิน ไม่
ระบุเป็นรายเดือน

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.
2012 แยก ทล.22 - บ้านผักตบ 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี

ขนาดผิวจราจร Asphalt concrete กวา้ง 7 เมตร
 ไหล่ทาง Asphalt concrete กวา้งขา้งละ 1.50 
เมตร ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 2.300 กโิลเมตร

          11,400,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการสัญจรให้
มคีวามสะดวกและรวดเร็วและขนส่งผลผลิต ผู้ได้รับประโยชน์
24,288 คน ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
และชนิดสินค้าเกษตรเกษตรที่ใชใ้นการขนส่ง ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน และไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายให้ชดัเจน

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.
4042 แยก ทล.2023 - บ้านหนอง
เรือ อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั
อดุรธานี

ขนาดผิวจราจร Asphalt concrete กวา้ง 7 เมตร
 ไหล่ทาง Asphalt concrete กวา้งขา้งละ 1.50 
เมตร ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 3.000 กโิลเมตร

          15,000,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการสัญจร
และขนส่งผลผลิตให้มคีวามสะดวกและรวดเร็ว ผู้ได้รับประโยชน์ 32,988 คน 
ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และชนิดสินค้า
เกษตรเกษตรที่ใชใ้นการขนส่ง ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน และไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายให้ชดัเจน

22 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.
4021 แยก ทล.2395 - บ้านโนน
มว่ง อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดั
อดุรธานี

ขนาดผิวจราจร Asphalt concrete กวา้ง 7 เมตร
 ไหล่ทาง Asphalt concrete กวา้งขา้งละ 1.50 
เมตร ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 3.000 กโิลเมตร

          15,000,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการสัญจร
และขนส่งผลผลิตให้มคีวามสะดวกและรวดเร็ว ผู้ได้รับประโยชน์  15,639 คน 
ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และชนิดสินค้า
เกษตรเกษตรที่ใชใ้นการขนส่ง ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน และไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายให้ชดัเจน

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.
3059 แยก ทล.227 - บ้านน้อยสุ
มณฑา อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั
อดุรธานี

ขนาดผิวจราจร Asphalt concrete กวา้ง 7 เมตร
 ไหล่ทาง Asphalt concrete กวา้งขา้งละ 1.50 
เมตร ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 3.000 กโิลเมตร

          15,000,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อการสัญจร
และขนส่งผลผลิตให้มคีวามสะดวกและรวดเร็ว ผู้ได้รับประโยชน์ 29,017 คน 
ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชนิดสินค้า
เกษตรเกษตรที่ใชใ้นการขนส่ง ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน และไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายให้ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 5/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

24 สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกจิแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนทาง
หลวงหมายเลข 22 กม.5+000 - 
กม.35+000 (เป็นชว่งๆ) ระหวา่ง 
ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอดุรธานี จนถงึ ต าบลหนอง
หาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดั
อดุรธานี

สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 22 กม.5+000 -
 กม.35+000 (เป็นชว่งๆ) ระหวา่ง ต าบลหนอง
ขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี จนถงึ 
ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี

           3,390,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ 2 (หนอง

หาน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการ
ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเด่ียว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 3,000 คน ไมร่ะบุความจ าเป็นเร่งด่วน และแหล่งท่องเที่ยว ขาด
ความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน และแผนการ
ด าเนินงาน 5 เดือน ไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

25 สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกจิแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนทาง
หลวงหมายเลข 22 กม.36+000 - 
กม.56+060 (เป็นชว่งๆ) ระหวา่ง 
ต าบล
หนองหาน จนถงึ 
ต าบลบ้านยา 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี

สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 
บนทางหลวงหมายเลข 22 กม.36+000 - กม.
56+060 (เป็นชว่งๆ) ระหวา่ง 
ต าบลหนองหาน 
จนถงึ ต าบลบ้านยา อ าเภอหนองหาน จงัหวดั
อดุรธานี

           3,390,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ 2 (หนอง

หาน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งชนิดกิ่งเด่ียว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 3,000 คน ไมร่ะบุความ
จ าเป็นเร่งด่วน และและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ขาดความเชื่อมโยงการ
ฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน และแผนการด าเนินงาน 5 เดือน 
ไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ควรเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน

26 สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกจิแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนทาง
หลวงหมายเลข 2410 กม.5+000 -
 กม.16+000 (เป็นชว่งๆ) ต าบล
สามพร้าว , ต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2410 กม.
5+000 - กม.16+000 (เป็นชว่งๆ) ต าบลสาม
พร้าว , ต าบลดอนหายโศก อ าเภอเมอืงอดุรธานี
จงัหวดัอดุรธานี

           3,490,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ 2 (หนอง

หาน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเด่ียว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 3,000 คน ไมร่ะบุความ
จ าเป็นเร่งด่วน และและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ขาดการระบุถงึความ
เชื่อมโยงให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพี และแผนการด าเนินงาน 
5 เดือน ไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ควรเป็นภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 6/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกจิแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บนทาง
หลวงหมายเลข 2022 กม.14+000
 - กม.25+000 (เป็นชว่งๆ) ต าบล
เพ็ญ , ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ 
จงัหวดัอดุรธานี

สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2022 กม.
14+000 - กม.25+000 (เป็นชว่งๆ) ต าบลเพ็ญ , 
ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอดุรธานี

           3,990,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ 2 (หนอง

หาน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งชนิดกิ่งเด่ียว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 3,000 คน ไมร่ะบุความ
จ าเป็นเร่งด่วน และและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ขาดการระบุถงึความ
เชื่อมโยงให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพี และแผนการด าเนินงาน 
5 เดือน ไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ควรเป็นภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน

28 สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบน
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกจิแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  บนทาง
หลวงหมายเลข 22 กม.5+800 
บริเวณจดุกลับรถ ต าบลหนองบัว ,
 ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง
 จงัหวดัอดุรธานี

สนับสนุนไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 22 กม.5+800 
บริเวณจดุกลับรถ ต าบลหนองบัว,ต าบลหนอง
ขอนกวา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธานี

           2,500,000 จงัหวดัอดุรธานี แขวงทางหลวง
อดุรธานีที่ 2 (หนอง

หาน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง ชนิดกิ่งเด่ียว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 3,000 คน ไมร่ะบุความ
จ าเป็นเร่งด่วน และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัว
และกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน และแผนการด าเนินงาน 5 เดือน ไม่
สอดคล้องกบัระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ควรเป็นภารกจิของหน่วยงาน

29 วางท่อเพิ่มประสิทธภิาพการส่งน้ า
กมุภวาปี-อดุรธานี

วางท่อเพิ่มประสิทธภิาพการส่งน้ า กมุภวาปี -
อดุรธานี

          13,000,000 จงัหวดัอดุรธานี การประปาส่วน
ภมูภิาค 
เขต 7

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อเพิ่มประสิทธภิาพการส่ง
น้ าประปา ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 3,051 คน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัว
และกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิของหน่วยงาน

30 ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ชมุชนและอตุสาหกรรมไมซ์และ
การบริการเพื่อรองรับความเป็น
อดุรธานีเมอืงไมซ์ซิต้ี

.- ฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชมุชน
และอตุสาหกรรมไมซ์และการบริการเพื่อรองรับ
ความเป็นอดุรธานีเมอืงไมซ์ซิต้ี
- จดักจิกรรม Kick off การจดังานในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวหรือ MICE จากแนวคิดเศรษฐกจิเชงิ
สร้างสรรค์ และนวตักรรม
- จดัประชมุผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวและ 10 
เมอืงไมซ์ " Udon Thani Tourism @ Mice 
Forum 2021 "
- ติดตามและสรุปรายงานแนวทางการประเมนิผล
ความส าแร็จของโครงการ

          15,000,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวดั

อดุรธาน/ีหอการค้า
อดุรธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาบริการจดัฝึกอบรมให้บุคลากร
ชมุชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชมุชน 
และอตุสาหกรรมไมซ์และการบริการ 20 อ าเภอๆ ละ 
500 คน รวม 1,000 คน เป็นการจา้งเหมาบริการจดัการทุกขั้นตอน และขาด
การระบุถงึความเชื่อมโยงให้เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพี

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 7/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จดัการและยกระดับร้านค้าสู่สมาร์ท
โชห่วยด้วยเทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วย จ านวน 100
 ร้านค้า

           2,500,000 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัอดุรธาน/ี

หอการค้าอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาด าเนินการเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการและยกระดับร้านค้าสู่สมาร์ทโชห่วยด้วยเทคโนโลย ีจ านวน 
100 ราย ขาดการระบุการระบุการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่เขา้ร่วม และขาด
ความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

32 การรักษาระบบนิเวศน์รองรับการ
ท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

การรักษาระบบนิเวศน์รองรับการท่องเที่ยวทะเล
บัวแดง

           5,000,000 จงัหวดัอดุรธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากมุภวาปี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก าจดัวชัพืชในหนองหานกมุภวาปี 
(ทะเลบัวแดง) ไมน่้อยกวา่ 150 ไร่ เป็นการลดการตกตะกอน รักษาความจใุน
การกกัเกบ็น้ า เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ า ขาดการระบุถงึความเชื่อมโยงให้
เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพี ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

33 การขยายผลการด าเนินงานศูนย์
จดัการศัตรูพืชชมุชน

การขยายผลการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศัตรูพืช
ชมุชน

           6,784,700 จงัหวดัอดุรธานี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัอดุรธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายผลการด าเนินงานของศูนยฯ์ 
ระดับต าบล จ านวน 18 อ าเภอ 111 กลุ่มๆละ 30 คน รวม 3,300  ราย เพื่อ
เป็นแหล่งถา่ยทอดความรู้ฯ แยกเป็น 3 รุ่นๆละ 50 รวม 150 คน (เจา้หน้าที่ 39
 คน เกษตรกร 111 คน) และ 3,330 คน กลุ่มละ 1 คร้ังๆละ 2 วนั เป็นการ
ยกระดับพัฒนาศูนยจ์ดัการศัตรูพืชต าบล 111 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายที่เขา้รับการอบรม ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

324,693,479รวม 33 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน อดุรธานี หน้า 8/8



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 หนองคาย 395,109,750 79 395,100,122 53 206,605,483 26 188,494,639

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดหนองคาย
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
ท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัหนองคาย

อบรมผู้ส่ือความหมายและประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้

              600,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มวสิาหกจิชมุชน จ านวน 160 ราย และประชาชนทั่วไปจ านวน 50 ราย 
สามารถสะท้อนเร่ืองราวทางวฒันธรรมและอตัลักษณ์ของพื้นที่จากภมูปิัญญา 
อยา่งน้อย 10 ชมุชน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              600,000

2 ยกระดับผลิตภณัฑ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรจงัหวดัหนองคาย

พัฒนาและส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

           2,510,500 จงัหวดัหนองคาย ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

หนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ  ด้วยการพัฒนาบรรจุ
ภณัฑ์ พร้อมจดัท าต้นแบบบรรจภุณัฑ์ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,510,500

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 1/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 เพิ่มคุณภาพชวีติสร้างเศรษฐกจิ
ฐานรากด้วยเทคโนโลยพีลังงาน
ทดแทน

      

 1) ติดต้ังระบบห้องเยน็พลังงานแสงอาทิตย ์
ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

              744,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการติดต้ังระบบห้อง
เยน็ พลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 2.5x4.0x2.5 เมตร และมหีนังสือยนิยอมการ
ใชพ้ื้นที่ติดต้ังระบบห้องเยน็พลังงานแสงอาทิตยท์ี่ชดัเจน และมรูีปแบบรายการ
การติดต้ังระบบห้องเยน็ที่ชดัเจน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวสิาหกจิชมุชน 
จ านวน 200 ราย 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              744,000

 2) ติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 3.0 x 4.0 เมตร ต าบลนาง้ิว อ าเภอสังคม 
จงัหวดัหนองคาย

              154,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการติดต้ังระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด 3.0 x 4.0 เมตร ให้กบักลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
โกโก ้เพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลิตของสินค้าแปรรูปเกษตรซ่ึงหากขายสด โดยสมาชกิ
ในกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผลผลผลิตโกโก ้จะเป็นผู้บริหารจดัการหลังจากแล้ว
เสร็จ และมหีนังสือยนิยอมการใชพ้ื้นที่ชดัเจน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็น
วสิาหกจิชมุชน จ านวน 320 ราย
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              154,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 2/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 3) ติดต้ังระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด
 6.0 x 8.2 เมตร ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพิสัย 
จงัหวดัหนองคาย

              381,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการติดต้ังโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตยข์นาด 6.0 x 8.2 เมตร เพื่อเป็นศูนยก์ลางการผลิตและแปร
รูปผลิตภณัฑ์สมนุไพร ได้แก ่ขมิ้นชนั ขมิ้นออ้ย และไพลส าหรับให้บริการแก่
สถานพยาบาลในจงัหวดั และมเีอกสารการยนิยอมการใชพ้ื้นที่ในโรงพยาบาล
โพนพิสัยที่ชดัเจนกลุ่มเป้าหมาย เป็นวสิาหกจิชมุชนสมนุไพร จ านวน 200 ราย
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              381,000

4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาสสู่
วถิพีอเพียง

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีติครัวเรือนยากจน 
และผู้ด้อยโอกาส สู่วถิพีอเพียง

           2,730,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการฝึกอบรม เพิ่ม
ทักษะในการเพิ่มการผลิตปลูกพืชผัก สวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็น
ประชาชน จ านวน 520 ราย
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           2,730,000

5 พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) จงัหวดั
หนองคาย

พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ OTOP            5,000,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาพัฒนา
สินค้า OTOP จ านวน 50 ราย/50 ผลิตภณัฑ์และทักษะในการน าสินค้า
จ าหน่ายในตลาดออนไลน์ โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็น ผู้ประกอบการ OTOP 
จ านวน 50 ราย  
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           5,000,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 3/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชมุชนและ
ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชมุชนและยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

           2,757,691 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนให้ได้มาตรฐานมคุีณภาพ อยา่งน้อยจ านวน 15
 ผลิตภณัฑ์ มกีารจดัท าส่ือประชาสัมพันธ ์ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มวสิาหกจิชมุชน จ านวน 100 ราย  
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,757,691

7 ตลาดชมุชนคนหนองคาย ส่งเสริมตลาดชมุชน คนหนองคาย            1,200,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
ตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจดัตลาดเพื่อให้
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP น าสินค้ามาขาย เพิ่มชอ่งทางการตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้า โดยมกีลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP 
จ านวน  50 กลุ่ม  
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,200,000

8 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตพืชเศรษฐกจิที่ส าคัญ 
“ยางพารา”

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยางพารา          25,686,900 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
ตลาดผลผลิตเกษตร เชื่อมโยงท่องเที่ยวและบริการ ให้สามารถใชแ้มปุ่๋ยผสมใช้
เองได้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางพารา กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 3,000  ราย   
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

         25,686,900

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 4/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่
มาตรฐานเกษตรปลอดภยั

ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานเกษตร
ปลอดภยั

         21,951,900 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
เป็นการอบรมและสนับสนุนปัจจยัการผลิตพันธุผั์กสวนครัว  18.5572 ล้านบาท
 เฉล่ีย 2,920 บาทต่อราย สร้างแหล่งอาหารในชมุชน และสามารถลดรายจา่ย 
9,840 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกร จ านวน 6,355  
ครัวเรือน    
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

         21,951,900

10 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
อนิทรีย์

           6,200,000 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่นชมุชน เป็นการอบรม ปรับปรุงบ ารุงดินและการจดัการศัตรูพืชโดยวธิี
ผสมผสาน (Intergrate Pest Management : IPM)  เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ไปชว่ยเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถลด
ต้นทุนและจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูง กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 
750 ราย    
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           6,200,000

11 สร้างอาชพีเพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ทางรายได้แกผู้่สูงอาย ุคนใน
ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส

สร้างอาชพีเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุคนในครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส

           1,010,692 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการอบรมให้
มทีักษะในการประกอบอาชพี ฝึกอบรมระยะส้ัน การท าขนม ทอผ้า (ผ้าไหม
ลายขอเจา้ฟ้าหญิงสิริวณัณวรีฯ) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าพื้นเมอืง ซ่ึงจะชว่ยให้ผู้
เขา้อบรมมทีักษะฝีมอืน าไปประกอบอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว
ต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอาย ุคนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 50  คน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           1,010,692

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 5/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

12 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย นค.2003 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.
1-0029 บ้านภเูสด็จ - บ้านสร้าง
นางขาว อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดั
หนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 24,000 ตาราง
เมตร

         16,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์มน้ ามนั) อกี
ทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 30 
คน ประชาชนในพื้นที่ 8,000 คน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

         16,000,000

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.2076 บ้านมว่งค า หมู่ที่ 12 
ต าบลโพธิช์ยั – บ้านวงัยางเหนือ 
หมู่ที่ 11 ต าบลวดัธาตุ อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 920 เมตร ไหล่ทางขา้งละ0.50 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 6,440 ตารางเมตร

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์ม
น้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
จ านวน 30 คน ประชาชนในพื้นที่ 8,000 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.2023 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นค.ถ. 1-0011 บ้านหนอง – บ้าน
นาง้ิว อ าเภอสังคม จงัหวดั
หนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 4,900 ตารางเมตร

           2,250,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์ม
น้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
จ านวน 25 คน ประชาชนในพื้นที่ 8,000 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,250,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 6/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคนขยนั (ชมุชนเนินพระเนาว์)
 ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคนขยนั 
(ชมุชนเนินพระเนาว์) ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย (กวา้งไมน่้อยกวา่ 
4.00 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 2.02 เมตร หนาไม่
น้อยกวา่ 0.15 เมตร)

              751,400 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 30 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              751,400

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลวงพ่อใหญ่ (ชมุชนหนองบัว)
 ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงพ่อ
ใหญ่ (ชมุชนหนองบัว) ต าบลกวนวนั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย (กวา้งไมน่้อยกวา่ 
4.00 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 0.50 เมตร หนาไม่
น้อยกวา่ 0.15 เมตร)

               84,400 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยาสูบ และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

               84,400

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนหนองแซง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 
8 ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 895.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,580.00 ตารางเมตร

           2,101,000 เทศบาลเมอืงท่าบ่อ เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว พริก และใบยาสูบ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน  20 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,101,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 7/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

18 กอ่สร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย
เพ็ญทว ีต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องรางระบาย
น้ า ขนาดถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
119.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 476.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวย ูขนาดกวา้งภายใน  0.40 เมตร 
ด้านซ้ายยาว 122.00 เมตร ด้านขวายาว 122.00 
เมตร

           1,174,000 เทศบาลเมอืงท่าบ่อ เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และใบยาสูบ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน  15 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,174,000

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง สายหนองแดง - 
หนองขาม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 
ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 2,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่รวม 
1,150.00 ตารางเมตร

           8,003,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโพธิช์ยั 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 30 คน ประชาชน
ในพื้นที่ 8,000 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           8,003,000

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านหมากกอ่ง หมู่ที่ 1 
เชื่อมกบัต าบลสีกาย) ต าบลบ้าน
เด่ือ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 8,480 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
2 ขา้ง ขา้งละ 0.50 เมตร

           4,491,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ้านเด่ือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร และสัตวน์้ าจดื อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนต าบลบ้านเด่ือ 7,441 คน และต าบลสีกาย จ านวน
 3,608 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,491,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 8/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกค า - โคกกอ่ง ต าบล
พระธาตุบังพวน อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนน กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ หรือมปีริมาณงานไมน่้อยกวา่ 7,500 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย

           4,369,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุบัง

พวน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย ยางพารา สุกร โค และกระบิอ ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน จา้งแรงงานคนในชมุชน จ านวน 20 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,369,000

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในต าบล สายส่ีแยกบ้านนาง
ปักษา - บ้านนายมนตรี หมู่ที่ 3 
บ้านโพนตาล ต าบลนาขา่ อ าเภอ
ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย

กอ่ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกวา่ 6,000 ตาราง
เมตร

           3,281,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาขา่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2   โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ปาล์ม ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน จา้งแรงงานคนในชมุชน จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,281,000

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากซอย เอ4 หมู่ที่ 1 บ้านโพนสา 
ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,160 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
15,000 ตารางเมตร

           7,763,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (พริก ล าใย ขา้วโพด และผลไมต้ามฤดูกาล) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 15 คน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           7,763,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 9/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางจากถนนลาดยางของทาง
หลวงชนบท นค.3008 ไปวทิยาลัย
เทคโนโลยบีริการธรุกจิรักไทยท่า
บ่อ ภายในหมู่บ้าน บ้านเส่ียน หมู่ที่
 5 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา
 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร

           5,474,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเด่ือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           5,474,000

25 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายทางบ้านนาเพียงน้อย หมู่ที่ 9 
ต าบลจมุพล - บ้านดอนกลาง หมู่ที่
 2 ต าบลชมุชา้ง อ าเภอโพนพิสัย 
จงัหวดัหนองคาย

ซ่อมสร้างขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

           9,580,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจมุพล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           9,580,000

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาเมย
 ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอโพนพิสัย
 จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร

           2,405,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,405,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 10/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านร่องโน - หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองแหวน ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

           4,520,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหลวง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,520,000

28 เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต AC หมู่ที่ 1 ต าบลคอกชา้ง 
อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

เสริมผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 876 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,380 ตาราง
เมตร

           1,697,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวจราจรแบบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว  ยางพารา ออ้ย  มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั 
ขา้วโพด และล าใย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,697,000

29 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 8 สาย
บ้านภพูนังมว่ง ต าบลด่านศรีสุข 
อ าเภอโพธิต์าก จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 10,200 ตารางเมตร

           5,380,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านศรีสุข

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา สับปะรด ขา้ว และปาล์ม
น้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           5,380,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 11/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 กอ่สร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ทางไป
วดัดงนาค า) ต าบลโพธิต์าก อ าเภอ
โพธิต์าก จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 786 เมตร            1,043,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิต์าก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั และขา้ว) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 20 คน ประชาชน
ในพื้นที่ 8,000 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,043,000

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนส าราญ - บ้านปักหม ู
หมู่ที่ 10 บ้านโนนส าราญ ต าบลวงั
หลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนยาว 4.560 กโิลเมตร กวา้ง 5 เมตร          12,481,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัหลวง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั และขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 15 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

         12,481,000

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหวา่งหมู่บ้านท่าหายโศก หมู่ที่ 4
 ต าบลเฝ้าไร่ ถงึบ้านสามหนอง 
ต าบลบัวตูม อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,250 ตาราง
เมตร

              611,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ขา้วโพด ขา้ว และผลไมต้ามฤดูกาล) 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 
10 คน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              611,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 12/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 กอ่สร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (ทางไป
วดับ้านโพธิต์าก) ต าบลโพธิต์าก 
อ าเภอโพธิต์าก จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 864 เมตร            1,385,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิต์าก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย ล าใย และขา้วโพด) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 20 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,385,000

34 เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลคอกชา้ง 
อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

เสริมผิวจาราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 700 
ตารางเมตร

           2,844,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย และขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 20 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,844,000

35 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
เชื่อมทางบ้านดอนโพธิ ์ถงึ
บ้านเมอืงคลัง ต าบลจมุพล อ าเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

เสริมผิวลาดยางถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 723 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

              900,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจมุพล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยเสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย และขา้ว) อกี
ทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
จ านวน 20 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              900,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 13/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคก
คอย ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
  ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่2,650 ตารางเมตร

           1,274,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน  
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,274,000

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระ
ใคร จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,015 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
4,060 ตารางเมตร

           2,587,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย และขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,587,000

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 ต าบลคอกชา้ง อ าเภอสระ
ใคร จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 956 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร

           3,017,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,017,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 14/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต AC หมู่ที่ 9 ต าบลคอกชา้ง 
อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

เสริมผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 907 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,628 ตาราง
เมตร

           1,423,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย และขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,423,000

40 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 พร้อมขยายไหล่ทาง สายบ้าน
ศูนยก์ลาง หมู่ที่ 3 - อ าเภอโพธิต์าก
 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิต์าก 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง คสล. ขา้งละ 1 เมตร

           3,750,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านศรีสุข

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (เงาะ สับปะรด และยางพารา) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 50 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,750,000

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเลียบคลองส่งน้ า สาย MC
 1 R ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านเด่ือ - เส่ียน ไป คูกฐิน ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเส่ียน หมู่ที่ 5  และ 9
 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกวา่ 6,640 
ตารางเมตร

           3,783,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเด่ือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ออ้ย และมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 50 คน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,316 ครัวเรือน 4,958 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,783,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 15/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านกดุบง ซอย 5 - 
ประปาหมู่บ้านกดุบง ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกดุบง หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านเด่ือ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,320 ตารางเมตร

           1,889,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเด่ือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ออ้ย และ มนัส าปะหลัง) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน  50 คน
 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 5 หมู่บ้าน 1,210 ครัวเรือน 4,483 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,889,000

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสายรอบหนองสุพรรณ หมู่ที่ 4
 บ้านท่ามะเฟือง ต าบลโพนสา 
อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
1,750 ตารางเมตร

              899,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว พริก และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
 เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 10 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              899,000

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอมนาง หมู่ที่ 2  ต าบลจมุพล
 อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 
0.15  เมตร

           3,220,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจมุพล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 30 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,220,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 16/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนโพธิ ์หมู่ที่ 14 ต าบล
จมุพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 
0.15 เมตร

           1,092,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจมุพล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ออ้ย และขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 30 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,092,000

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคก
หัวภ ูต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
  ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,900 ตารางเมตร

              913,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และ ออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              913,000

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเขา้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า หมู่ที่ 1 บ้าน
เหล่าต่างค า - หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า
เจริญ ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอ
โพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
  ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 5,500 ตารางเมตร

           2,646,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าต่างค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และ ออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน ประชาชนในพื้นที่ 800 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,646,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 17/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 (ทางเขา้บ้านสาวแล)
 ต าบลโพธิต์าก อ าเภอโพธิต์าก 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนกวา้ง 2.50 เมตร  ยาว 826 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

           1,048,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิต์าก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา และออ้ย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 40 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,048,000

49 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายบ้านด่านศรีสุข - บ้านห้วย
หมากพริก หมู่ที่ 7 ต าบลด่านศรีสุข
 อ าเภอโพธิต์าก จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนน กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 เมตร พื้นที่
ไมน่้อย 1,800 ตารางเมตร

              630,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านศรีสุข

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร่างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (เงาะ สับปะรด และยางพารา) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน เป็นการจา้งแรงงานในชมุชน 40 คน
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              630,000

50 แปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
ในพื้นที่ต าบลโพนแพง อ าเภอ
รัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย

อบรมความรู้และทักษะอาชพีให้แกป่ระชาชน 
เยาวชนและผู้สนใจในพื้นที่ผลิตสบู่ น้ ายาล้างจาน
 และโลชั่นจากสับปะรด

              200,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการฝึก
ทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการอบรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เป็นการฝึก
ทักษะอาชพีหลักสูตร การท าสบู่ น้ ายาล้างจาน และโลชั่นจากสับปะรด จ านวน
 2 รุ่นๆละ 50 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 100 คน 
2. มรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น โครงการมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              200,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 18/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

51 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.3024 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นค.ถ. 1-0001 บ้านนาอา่ง ต าบล
สระใคร อ าเภอสระใคร – บ้าน
พระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ต าบลพระ
ธาตุบังพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย
 จงัหวดัหนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 440 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0-1.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 3,040 ตารางเมตร

           1,400,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(สับปะรด ขา้ว ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน และ
เชื่อมโยงไปยงัพระธาตุบังพวน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
8,200 คน นักท่องเที่ยว 1,200 คน และมกีารจา้งแรงงานในชมุชนเพื่อท าถนน
จ านวน 15 คน กอ่ให้เกดิรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2,000,000 บาทต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

           1,400,000

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองกอมเกาะ – บ้าน
หนองแจง้ หมู่ที่ 5 ต าบลเมอืงหม ี
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
  ขนาดกวา้ง 6 เมตร  ยาว 630 เมตร  หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,780 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,320,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (สับปะรด ขา้ว ปาล์มน้ ามนั) 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เชื่อมโยงไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ได้แก ่วงับัวแดง ต าบลเมอืงหม ีโดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
7,500 คน นักท่องเที่ยว 1,000 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่เพื่อท าถนน 
จ านวน 25 คน กอ่ให้เกดิรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2,500,000 บาทต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,320,000

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 19/20



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านใหมโ่พธิช์ยั หมู่ที่ 11 
 ต าบลนาหนัง – บ้านโนนสวา่ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านผือ อ าเภอโพน
พิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
 ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 545 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,270 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (สับปะรด ขา้ว ปาล์มน้ ามนั) 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน เชื่อมโยงไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ได้แก ่วดัไทย (ตามรอยพญานาค) โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ 
8,000 คน นักท่องเที่ยว 1,050 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ท าถนน 
จ านวน 20 คน กอ่ให้เกดิรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2,500,000 บาทต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,000,000

206,605,483 206,605,483รวม 53 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 20/20



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ในการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลัง

ส่งเสริมเทคโนโลยแีละนวตักรรมในการเพิ่ม
ผลผลิตมนัส าปะหลัง

         13,900,700 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรมส่งเสริมเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการเพิ่มผลผลิตมนัส าปะหลัง และจดัหาครุภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมายไม่
ชดัเจน ไมม่เีอกสารการขออนุญาตการใชพ้ื้นที่และการบริหารจดัการครุภณัฑ์

2 ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลภายใต้การ
ด าเนินงานของ ศพก. เครือขา่ย

ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล          11,735,584 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรมและปลูกไมผ้ล เพิ่มขึ้น 
3,800 ไร่ พร้อมสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้แกศู่นยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 9 ศูนย ์และเครือขา่ย 110 ศูนย ์โดยขอสนับสนุน
ไมผ้ล
จ านวน 11.3132 ล้านบาท เฉล่ีย 95,068.90 บาทต่อราย โดยมกีลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเกษตรกร จ านวน 119 ศูนย ์พื้นที่ไมม่เีอกสารการขออนุญาตการใชพ้ื้นที่
และแผนการบริหารจดัการครุภณัฑ์

3 ส่งเสริมการผลิตสารปรับปรุงดิน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยนวตักรรม

ส่งเสริมการผลิตสารปรับปรุงดิน            1,693,700 จงัหวดัหนองคาย ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองคาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรมและจดัซ้ือครุภณัฑ์
การเกษตร โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นวสิาหกจิชมุชน และเกษตรกรเครือขา่ย 
จ านวน 200 คน ขาดการระบุการบริหารจดัการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

4 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(โดยวธิ ีPavement In-Place 
Recycling) สาย นค.3040 แยก
ทางหลวงหมายเลข 212 - บ้าน
ฝายแตก
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 5.165 กโิลเมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

         13,800,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โครงการ
ไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 1/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(โดยวธิ ีPavement In-Place 
Recycling) สาย นค.4022 แยก
ทางหลวงหมายเลข 2267 – บ้าน
โนนแกว้ (ตอนหนองคาย) อ าเภอ
เฝ้าไร่จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

           9,900,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว โครงการไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

6 ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา และ
ระบบจา่ยน้ าประปา ต าบลท่าบ่อ 
อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา และระบบจา่ย
น้ าประปา ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย

         17,547,000 เทศบาลเมอืงท่าบ่อ เทศบาลเมอืงท่าบ่อ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปา 
และระบบจา่ยน้ า เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใชอ้ยา่งเพียงพอจ านวน 5,800 
ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

7 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์    
 1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข

 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย – น้ าเป 
ระหวา่ง กม.60+000 – กม.61+485 ต าบลกดุบง
 อ าเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย

         25,000,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวง 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใชร้ถ จ านวน 36,204 คน/วนั ขาดความ
เชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน

 2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
 212 ตอนควบคุม 0103 ตอนน้ าเป - ห้วย
กา้นเหลือง ระหวา่ง กม.74+000 - กม.75+500 
ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย

         25,000,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใชร้ถ จ านวน 
16,413 คน/วนั ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนาไมเ้ฮียว หมู่ที่ 7 
ต าบลกดุบง – บ้านอยู่ดีมสุีข หมู่ที่
 12 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพิสัย 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการมกีอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 2/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านเนินพะเนาว ์หมู่ที่ 4  
ต าบลโพธิช์ยั – ชมุชนบ่อหิน 
เทศบาลเมอืงหนองคาย อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
  ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 930 เมตร  หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,720 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,320,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการมกีอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านอยู่ดีมสุีข หมู่ที่ 12  
ต าบลจมุพล – บ้านโนนฤาษีใหม ่
หมู่ที่ 12 ต าบลกดุบง อ าเภอโพน
พิสัย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
  ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 650 เมตร  หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการมกีอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านถอ่น อ าเภอท่าบ่อ – 
บ้านเวยีงแกว้ หมู่ที่ 8 ต าบลเวยีง
คุก อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
กวา้ง 0-0.5 เมต

           1,835,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการมกีอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านโพนตาล หมู่ที่ 3 
ต าบลค่ายบกหวาน – บ้านดงเวน้ 
หมู่ที่ 5  ต าบลโพนสวา่ง อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
  ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรัง กวา้ง 0-0.5 เมตร

           2,500,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ประชาชน
ในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.3146 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นค.ถ. 1-0003 บ้านฝ้าย – 
บ้านเมอืงบาง อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,080 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
6,480 ตารางเมตร

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดั
ไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 3/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.2020 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นค.ถ. 1-0010 บ้านโพนสา - บ้าน
โพนงาม อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 940 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 6,580 ตารางเมตร

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดั
ไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

15 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
นค.3026 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นค.ถ. 1-0009 บ้านหมว้ย หมู่ที่ 9
 ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอ
เมอืงหนองคาย – บ้านฝาง หมู่ที่ 1
 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร 
จงัหวดัหนองคาย

ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 820 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 6,560 ตารางเมตร

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ประชาชนในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 คน เป้าหมายและตัวชี้วดั
ไมช่ดัเจน โครงการไมไ่ด้แสดงถงึขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกถนนเฉลิมพระเกยีรติ 
(ชมุชนนาไก่) ต าบลหนองกอมเกาะ
 อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนน
เฉลิมพระเกยีรติ (ชมุชนนาไก่) ต าบลหนองกอม
เกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              133,500 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ไมร่ะบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน

17 กอ่สร้างรางระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวย ูซอยยายดี 
(ชมุชนนาทา - โนนธาตุ) ต าบล
หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
 ซอยยายดี (ชมุชนนาทา - โนนธาตุ) ต าบลหนอง
กอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              133,200 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าและก าจดัน้ า
เสียในชมุชน ไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

18 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทาง
จกัรยาน ต าบลหนองกอมเกาะ 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนน  กวา้ง 7 เมตร ยาว 1,670 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือผิวจราจร คสล. พื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่ 11,690 ตารางเมตร

           7,854,955 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกอมเกาะ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเพื่อแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละอองและสัญจรสะดวก ไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ประโยชน์ ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 4/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกภายในต าบล
วดัธาตุ อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย

เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
15,722.50 ตารางเมตร

           4,569,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
วดัธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อการ
สัญจรสะดวก รวดเร็วและขนส่งสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10 หมู่บ้าน ไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ที่ชดัเจน ขาดการ
ระบุประเภทสินค้าเกษตร และขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

20 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวย ูซอยราโชธร 
(ชมุชนโคกแมงเงา - สามคัคี) 
ต าบลมชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
 ซอยราโชธร (ชมุชนโคกแมงเงา - สามคัคี) ต าบล
มชียั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              691,200 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าและก าจดัน้ า
เสียในชมุชน ไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

21 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวย ูซอยชยัชนะ 
(ชมุชนดอนกลาง) ต าบลมชียั 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
 ซอยชยัชนะ (ชมุชนดอนกลาง) ต าบลมชียั อ าเภอ
เมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              181,400 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าและก าจดัน้ า
เสียในชมุชน ไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

22 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวย ูซอยแพงขวา 
(ชมุชนดอนมน) ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
 ซอยแพงขวา (ชมุชนดอนมน) ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคา

           1,035,400 เทศบาลเมอืง
หนองคาย

เทศบาลเมอืง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าและก าจดัน้ า
เสียในชมุชน ไมร่ะบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 5/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 งานไฟฟ้าแสงสวา่ง    
 1) งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 212 

ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย 
ระหวา่ง กม.13+000 - กม.14+739 LT.RT  เป็น
ชว่งๆ ต าบลหินโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย

           3,322,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใชท้าง จ านวน 36,204 คน/วนั เป้าหมาย
และตัวชี้วดัไมช่ดัเจน เท่ากนัทุกเส้นทาง ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและ
พัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 2) งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 212 
ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองคาย - ปากสวย 
ระหวา่ง กม.28+800 -
กม.32+513 LT.RT เป็นชว่งๆ ต าบลบ้านเด่ือ 
อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย

           7,192,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ใชท้าง จ านวน 36,204 คน/วนั เป้าหมาย
และตัวชี้วดัไมช่ดัเจน เท่ากนัทุกเส้นทาง ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและ
พัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

24 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(โดยวธิ ีPavement In-Place 
Recycling) สาย นค.3012 แยก
ทางหลวงหมายเลข 212 - บ้าน
เหล่าโพธิศ์รี อ าเภอเมอืงหนองคาย
 จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
กวา้ง 7.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

         12,800,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเพื่อการสัญจร
 สะดวก ปลอดภยั และขนส่งสินค้าการเกษตร โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 
จ านวน 740 ครัวเรือน รองรับปริมาณจราจรเฉล่ีย 1,442 คัน/วนั ขาดการระบุ
กลุ่มเป้าหมายการผลิตและชนิดสินค้าเกษตรที่ใชใ้นการขนส่ง และขาดความ
เชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

25 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(โดยวธิ ีPavement In-Place 
Recycling) สาย นค.3015 แยก
ทางหลวงหมายเลข 211 - บ้าน
โพธิต์าก อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

           7,500,000 จงัหวดัหนองคาย แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน จ านวน 3,325 ครัวเรือน ปริมาณจราจร
เฉล่ีย 1,600 คัน/วนั ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 6/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

26 การวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า    

 1) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าซอยตาสรวง ถนน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกอมเกาะ ต าบล
หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

               60,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า 
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 4 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัวและ
พัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 2) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบ้านโนนสง่า หมู่ที่
 14 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดั
หนองคาย

              467,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า 
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 30 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 3)  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบ้านน้ าสวย 
ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

              468,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า 
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 25 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 4) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าชมุชนจอมเสด็จ-
ชมุชนบ้านเบิดน้อย ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              196,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 10 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 5) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบ้านหนองสองห้อง
 หมู่ที่ 13 ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

           1,390,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 10 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 6)  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าชมุชนใต้ธาตุ - 
ชมุชนหาดค า ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย
 จงัหวดัหนองคาย

              305,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 15 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 7)  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าชมุชนจอมเสด็จ 
ซอย 15 ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย

              202,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 10 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 8) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บ้านร่องเมก็-วดั
เขตเจริญธรรม ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              422,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 20 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 7/8



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 9) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าบ้านนาจนัทร์ หมู่ที่
 8 ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดั
หนองคาย

              433,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 20 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 10) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บ้านจอมเสด็จ
น้อย หมู่ที่ 11 ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              444,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า 
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 20 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

 11) วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า บ้านจอมเสด็จ
น้อย หมู่ที่ 15 ต าบลหาดค า อ าเภอเมอืง
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย

              463,000 จงัหวดัหนองคาย การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองคาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชน 20 ครัวเรือน ขาดความเชื่อมโยงถงึการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

188,494,639รวม 26 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองคาย หน้า 8/8



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดชุมพร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ชุมพร 405,678,465 103 399,045,474 58 214,539,651 45 184,505,823

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดชุมพร
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ไม่เห็นควรสนับสนุน
ท่ี จังหวัด

กรอบวงเงินจัดสรร
(บาท)

ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เล้ียงชันโรงเพ่ือเสริมรายได้และ
ช่วยผสมเกสรเพ่ิมผลผลิตพืช

1. อบรมให้ความรู้หลักสูตรการเล้ียงชันโรง 
เพ่ือสร้างรายได้และช่วยผสมเกสรเพ่ิมผลผลิต
พืช จ านวน 37 คน ณ ต าบลท่าแซะ 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
(เป็นเงิน 9,520 บาท)
2. ก่อสร้างโรงเรือนส าหรับการวางรังชันโรง
และอุปกรณ์ส าหรับการเล้ียงชันโรง ให้กับ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงผ้ึงโพรงไทย
หมู่ท่ี 7 บ้านยางฆ้อ (เป็นเงิน 390,480 บาท)

400,000            จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการ

เกษตรด้านแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัด

ชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยจัดหา
ปัจจัยการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน ด้วยการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพ่ือเล้ียงชันโรงเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงผ้ึงโพรงไทยต าบลท่าแซะ จ านวน 
37 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000            

2 ส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์
และสารธรรมชาติเพ่ือลด
ความเส่ียงในการท าการเกษตร

1. อบรมและฝึกปฏิบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการเพ่ือผลิตขยายชีวภัณฑ์และใช้ชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ระยะเวลา
 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 480 ราย
2. จัดหาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกร จ านวน 480 ราย

1,422,200          จังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยจัดหา
ปัจจัยการผลิตเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร
ปลอดภัยด้วยการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้และสนับสนุนสารชีวภัณฑ์
ท่ีมีความปลอดภัยเพ่ือเพิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตร จ านวน 480 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,422,200          

3 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตกาแฟโรบัสตา
จังหวัดชุมพร

1. ฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ
การเพ่ิมมูลค่ากาแฟ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน รวมเป็น 35 คน
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือแปรรูปและ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากาแฟโรบัสต้า ให้แก่
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 5 แห่ง เป็นเงิน 
3,075,000 บาท (เฉล่ียท่ีละ 640,000 บาท)

3,775,000          จังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยยก
ระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับการแปรรูป
กาแฟให้ได้มาตรฐาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกาแฟโร
บัสตา จ านวน 5 กลุ่ม
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,775,000          

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดชุมพร

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 1/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

4 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชาวสวนทุเรียนรายย่อยจังหวัด
ชุมพร

จัดกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป แชร์”
เพ่ือประชาสัมพันธ์และจัดกลุ่มท่องเท่ียวของ
ลูกค้าทุเรียนอินทรีย์ ให้เข้ามารับประทานและ
ซ้ือทุเรียนอินทรีย์ ณ สวนคุณแม่ช้อย 
จุด Center ของชุมชนท่องเท่ียวเกษตรให้
เกษตรกรรอบๆในชุมชนน าผลผลิตมาจ าหน่าย

500,000            จังหวัดชุมพร ส านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชี
ท้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชนด้วย
การจัดงานประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายทุเรียนอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอินทรีย์ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000            

5 ขุดลอกฝายบ้านสันเจริญ (ปชด.) ขุดลอกโครงการฝายบ้านสันเจริญ (ปชด.) 
หมู่ท่ี 10 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

240,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ 
ทุเรียน  กาแฟ  ปาล์มน้ ามัน ยางพารา โดยการขุดลอกฝายท่ีเป็นแหล่งน้ า
ในพ้ืนท่ีระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน มี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 650 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

240,000            

6 ขุดลอกฝายคลองสะตง (ปชด.) ขุดลอกโครงการฝายคลองสะตง (ปชด.) 
หมู่ท่ี 21 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

420,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ 
ทุเรียน  กาแฟ  ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา โดยการขุดลอกฝายท่ีเป็นแหล่งน้ า
ในพ้ืนท่ีระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 650 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

420,000            

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 2/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

7 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
(Recycling) สายดอนไทรพันธ์

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE (Recycling) สายดอนไทรพันธ์ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 8,200 
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
1,640 เมตร กว้าง 5 เมตร

5,278,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บางหมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนด้วยการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Recycling)ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล และส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 
จ านวน 1,200 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 20 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,278,000          

8 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
(Recycling) สายแบ็คโฮ 

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE (Recycling) สายแบ็คโฮ หมู่ท่ี 2 
ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 5,025 ตาราง
เมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,005 เมตร

3,762,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บางหมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนด้วยการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Recycling) ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล และส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกร จ านวน
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,762,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 3/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

9 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT 
IN - PLACE RECYCLING) 
และก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ติคคอนกรีต

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavenment In - Place Recycling) และ
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติคคอนกรีต
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,970 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ถนนท่าไม้ลาย1 หมู่ท่ี 5 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

7,317,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลวัง
ใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) และก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลต์ติคคอนกรีตส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์ม
น้ ามัน และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 795 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,317,000          

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พร้อมท่อระบายน้ า

โครงการปรับปรุงถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ าในเขตสามแยกโพธารส ถึง
สามแยกไปวัดบางหมาก ต าบลบางหมาก
ผิวจราจรกว้าง 5 - 6 เมตร ระยะทาง 464 
เมตร หนา 0.15 เมตร (2,420 ตารางเมตร) 
พร้อมท่อระบายน้ าขนาด 0.6 เมตร

5,950,000          เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตาม
ฤดูกาล และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,950,000          

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแม่ริม หมู่ท่ี 8 ต าบลนากระ
ตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ริม 
หมู่ท่ี 8 ขนาดผิวจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

486,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากระ

ตาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตาม
ฤดูกาล และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

486,000            

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 4/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายหลังเขา หมู่ท่ี 7,8 ต าบล
นากระตาม อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7,8 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 137 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.5 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

456,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากระ

ตาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตาม
ฤดูกาล และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

456,000            

13 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนอาภาวิถี จากสายหน้าตลาด
สดถึงหน้าด่านศุลากร (เก่า) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลปากน้ า

ท าการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
(overlay) ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.35 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ปากน้ าชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ อาหารทะเลสด และ
อาหารทะเลแปรรูป และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน และนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000            

14 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
ชพ.ถ.18004 จากสายหน้า
ตลาดสดไปท่าเทียบเรือเพ่ือการ
ท่องเท่ียว บ้านปากน้ า

โดยการเสิรมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(overlay) ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.60 เมตร ยาว
เฉล่ีย 93 เมตร และขนาดกว้างเฉล่ีย 12.00 
เมตร ยาว 52 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,424 ตารางเมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ปากน้ าชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตส าหรับเส้นทางไปสู่ท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเท่ียว บ้านปากน้ า
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และนักท่องเท่ียว
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000            

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 5/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปลายดอน 3 จากบ้านยาย
แมวถึงบ้านตานอง หมู่ท่ี 9 
ต าบลปากน้ า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ปากน้ าชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ อาหารทะเลสด และอาหาร
ทะเลแปรรูป และเส้นทางท่องเท่ียวภายในจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและนักท่องเท่ียว  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000            

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามเป้า
 พรุขิง หมู่ท่ี 8 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

464,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
วังใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร พ้ืนท่ีต าบลวังใหม่เป็นพ้ืนท่ีเกษตร 
ถนนท่าไม้ลาย 1 เป็นถนนสายหลักโดยขนส่งสินค้าเกษตร ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และมังคุด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 356 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

464,000            

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายต้นท้อน

ก่อสร้างถนนคสล. สายต้นท้อน หมู่ 5 ต าบลนา
ชะอัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร บาง 135 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.15 เมตร

499,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด กล้วยหอม 
กล้วยน้ าหว้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจ านวน 250 คน ประชาชน 
600 คน และผู้ประกอบการ 25 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

499,000            
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ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

18 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ต าบลนาชะอัง 
หนองน้ าขาว

ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ต าบลนา
ชะอัง หนองน้ าขาว หมู่ท่ี 3 ต าบลนาชะอัง 
กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.5 เมตร
 ปริมาณดินเลนและวัชพืชไม่น้อยกว่า 12,000 
ลูกบาศก์เมตร

450,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการขุดลอกแหล่ง น้ าซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าหรับการเกษตรพืชหลัก ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด กล้วย
หอม กล้วยน้ าหว้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 100 คน 
ประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

450,000            

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงเรียนบ้านยางงาม - วัด
ยางงาม

ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านยางงาม - 
วัดยางงาม หมู่ 5 ต าบลนาสัก อ าเภอสวี 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,674 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 
0.50 เมตร

7,268,683          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน และยางพารา มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,268,683          

20 ก่อสร้างผิวทางลาดยาง 
Asphaltic Concrete ถนนสาย
ช่องไทร หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านนา 
เช่ือม หมู่ท่ี 11 ต าบลวิสัยเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายช่องไทร หม่7 บ้านนา เช่ือม หมู่ 11 วิสัย
เหนือ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
พ้ืนท่ีรวม 16,400 ตารางเมตร

          9,143,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic 
Concrete ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา  ทุเรียน และ
ปาล์มน้ ามัน และการท่องเท่ียว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          9,143,000
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ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายกลางนา หมู่ 6 เช่ือม หมู่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา 
หมู่ท่ี 6 เช่ือมหมู่ท่ี 3 ต าบลตากแดด ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,000.00  
ตารางเมตร

1,535,600          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และเส้นทางไปยัง
สถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน ได้แก่ วังมัจฉาวัดหาดทรายแก้ว พิพิธภัณฑ์
ต าบลตากแดด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,535,600          

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายท่าดี-วัดจันทร์ หมู่ท่ี 1 รหัส
สายทาง ชพ.ถ68005 ต าบลวิสัย
ใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าดี-วัด
จันทร์ หมู่ท่ี 1 รหัสสายทาง ชพ.ถ.68005 กว้าง
 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 860 เมตร
 (พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร) ไหล่
ทางดินคลุก กว้างเฉล่ียข้างละ 0.5 เมตร

3,185,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวิสัยใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน ปลาและกุ้ง
กุลาด า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,185,000          

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายควนเจริญ-ห้วยเรียน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน
เจริญ-ห้วยเรียน หมู่ท่ี 4 บ้านไทรล่า ต าบลตรน
 อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,900 ตารางเมตร

9,639,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลครน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
เกษตรกรโดยขนส่งสินค้าเกษตรท่ีมีช่ือเสียงทุเรียน กล้วยหอม มังคุด 
ลองกอง และเป็นถนนเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอสวี และเป็น
เส้นทางการท่องเท่ียวต าบลครน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,639,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 8/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

24 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ.75-024 
สายพัฒนาประชาราษฎร์ 
หมู่ท่ี 13 บ้านยายหม่น

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชพ ถ75024 
สายพัฒนาประชาราษฎร์ หมู่ 13 บ้านยายหม่น
 ต าบลหงษ์เจริญ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร (พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 17,400 ตารางเมตร)

10,000,000        กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหงษ์เจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการขนส่ง
สินค้าท่ีมีช่ือเสียง  ได้แก่ ทุเรียน กล้วยเล็บมือนาง กาแฟ ปาล์มน้ ามัน 
และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,540 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000        

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบุปผา หมู่ท่ี 11 ต าบลละแม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุปผา 
หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ 
0.50 เมตร

2,676,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละแม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ือขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มังคุด
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 456 ครัวเรือน เกษตร จ านวน 
835 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,676,000          

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี 7 ซอย
ประกอบ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร ยาว 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร

4,195,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหลวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 440 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,195,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 9/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สาย ชพ.ถ.44031 (ซอยดอนสัก)
 หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งคาวัด อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคสล.สาย ชพ .ถ 44031(ซอย
ดอนสัก) หมู่ 7 ต าบลทุ่งคาวัด อ าเภอละแม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

1,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งคาวัด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 160 คน และเกษตรกร 
จ านวน 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,000,000          

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายรอบวงแหวน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
วงแหวน หมู่ท่ี 10 บ้านฉานเรน  ต าบลตะโก 
อ าเภอทุ่งตะโก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,365 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.5 เมตร

3,180,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เน่ืองจากเป็น
การก่อสร้างถนน คสล. ส าหรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรท่ีส าคัญ 
ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
300 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,180,000          

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายยุทธศาสตร์ - ห้วยชัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ยุทธศาสตร์-ห้วยชัน บ้านคลองโชน - บ้านเขา
หมาแหงน หมู่ท่ี 3-2 ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,610.72 ตารางเมตร) 
ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร

4,121,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องไม้

แก้ว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,481 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,121,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 10/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สุด บ้านห้วยมุด หมู่ 4 ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กว้าง 5 เมตร ยาว 880 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,610.72 ตารางเมตร) ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.5 เมตร

3,034,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ทุ่งตะไคร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน และเป็น
เส้นทางไปยังโบราณสถานถ้ าเขาปีป ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,034,000          

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยห้วยยายชี หมู่ท่ี 5 รหัสสาย
ทาง ชพ.ถ. 29027 ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตรต าบลเขา
ทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยยาย
ชี หมู่ท่ี 5 รหัสสายทาง ชพ.ถ. 29027 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลกข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000.00 
ตารางเมตร

          1,443,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทะลุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด กล้วย ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน และเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชนนวัตวิถี บ้านช่องบอน
และแหล่งท่องเท่ียวดอยตาปัง  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียว ประชาชน และนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          1,443,000

32 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ.75-020 
สายบางกลอย-เหมืองทอง 
หมู่ท่ี 9 บ้านบางกลอย ต าบล
หงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชพ ถ75020 
สายบางกลอย-เหมืองทอง หมู่ 9 ต าบลหงษ์
เจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนา 
0.05 เมตร (หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,650 
ตารางเมตร)

6,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหงษ์เจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด 
ได้แก่ ทุเรียน กาแฟ กล้วยเล็บมือนาง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,789 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
 

6,000,000          
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ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยห้วยขอน 1 หมู่ท่ี 16 
ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยขอน
 1 หมู่ท่ี 16 ต าบลพะโต๊ะ  กว้าง 5เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1750 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

1,161,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพะโต๊ะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับการเดินทางของประชาชนในหมู่บ้าน และเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกสินค้า
เกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,161,000          

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวิทยาลัยเกษตรกรรม - บ้าน
เขากรด

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวิทยาลัย
เกษตรกรรม-บ้านเขากรด หมู่ท่ี 4,8 ต าบล
ตะโก อ าเภอทุ่งตะโก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,730 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic 
Concrete กว้างข้างละ 1 เมตร

18,639,000        องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน  ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการเช่ือมโยงกับแหล่งเกษตร ได้แก่ ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา และทุเรียน เพ่ือขนส่งสินค้าเกษตรไปยังพ้ืนท่ีจ าหน่าย
สินค้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,700 คน และเกษตรกร 
จ านวน 2,800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

18,639,000        

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเทพสถิตย์ หมู่ท่ี 2 ต าบลสวี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์
 หมู่ท่ี 2 ต าบลสวี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 814 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,070 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

          3,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
การขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ได้แก่ ยางพารา สละ และปาล์มน้ ามันไป
ยังตลาดรับซ้ือและโรงงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรใน
พ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          3,270,000
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ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายปลายกริม - น้ าชล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลาย
กริม - น้ าชล หมู่ท่ี 10 ต าบลครน อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร

          1,364,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลครน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าท่ีส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน กล้วย มังคุด ลองกอง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          1,364,000

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 พร้อมรางระบายน้ า รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ. 80055 สาย
สากล หมู่ 1 ต าบลท่ายาง อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ า รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ. 80055 สายสากล 
หมู่ท่ี 1 ต าบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร)

7,722,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ท่ายาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในเทศบาลต าบลท่า
ยาง เช่น ปาล์มน้ ามัน กล้วยท่ายาง มะพร้าวน้ าหอม และอุตสาหกรรมทาง
ทะเล เช่น กุ้ง ปู ปลาหมึก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
 

7,722,000          

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 2 เช่ือมริมคลองม้ายัง 
หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร

478,103            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บางลึก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามัน ยางพารา และสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน ถ้ าเขาม้ายัง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
300 คน เกษตรกร จ านวน 170 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

478,103            

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 13/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามควน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามควน 
หมู่ท่ี 3,5 ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโก 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว 560 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร
 (พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร)

2,043,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ปากตะโก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร างพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว น้ าตาลมะพร้าว 
ทุเรียน และเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหลมหิน 
อ่าวขวัญทอง หมู่บ้านชาวประมง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,043,000          

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนเทศบาล 6/1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 
6/1 หมู่ 6 ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
(พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร)

          2,978,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ปากน้ าหลังสวน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มังคุด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 403 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          2,978,900

41 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแหลม
กระโจม

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายแหลมกระโจม หมู่ท่ี 1 บ้านเขาเกล้ียง 
ต าบลเขาไชยราช อ าเภอปะทิว ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.05 เมตร (พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 15,180 ตารางเมตร)

          9,999,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาไชย

ราช

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ทุเรียน สับปะรด และเส้นทางเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียว  ได้แก่ 
จุดชมวิวส านักสงฆ์บ้านเขาเล้ียว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ า
คลองซังกะนาว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 500 คน ประชาชน
จ านวน 1,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          9,999,000

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 14/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

42 ก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายซอย 
1 นิคม หมู่ท่ี 2,3,5,6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 
นิคม หมู่ท่ี 2,3,5,6 ต าบลคุริง อ าเภอท่าแซะ 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,040 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 3 ป้าย

          6,782,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุริง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งปาล์มน้ ามัน ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสู่โรงงานสกัด
น้ ามัน สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
200 คน เกษตรกร จ านวน 50 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 
35 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          6,782,000

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยก้าวหน้า หมู่ 10 รหัสสาย
ทาง ชพ.ถ.29021 ผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000.00 
ตารางเมตร ต าบลเขาทะลุ 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า 
หมู่ 10 รหัสสายทาง ชพ ถ 29021 กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

          1,443,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทะลุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          1,443,000

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 16,17 หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านทุ่ง
เศรษฐี ต าบลดอนยาง อ าเภอปะทิว กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

          9,980,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การเดินทาง และการขนส่งสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา
 ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          9,980,000

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 15/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอนเนียง ชพ.ถ. 39069

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5เมตร ระยะทาง 1085 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 5,425 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

3,497,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งปาล์มน้ ามัน สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ได้แก่ วัดเทพเจริญ (วัดรับร่อ) และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
กิจกรรมล่องแพ ในพ้ืนท่ีส านักสงฆ์วังตะเคียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 7,000 คน เกษตรกร จ านวน 3,000 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,497,000          

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกลางนา หมู่ 1 ต าบลทุ่ง
ระยะ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยกลางนา หมู่ 1 ต าบล
ทุ่งระยะ

1,511,300          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งระยะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตส าหรับการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 440 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,511,300          

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายห้วยรากไม้ - ไร่ใน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
รากไม้ - ไร่ใน หมู่ท่ี 9 ต าบลนาสัก อ าเภอสวี

9,117,165          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งปาล์มน้ ามัน ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดรวมท้ัง ทุเรียน 
และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน และเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,117,165          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 16/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางซอยคุ้มสม หมู่ท่ี 6 
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย
คุ้มสม หมู่ท่ี 6 ต าบลบางมะพร้าว อ าเภอ
หลังสวน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400
 ตารางเมตร

          1,984,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาง

มะพร้าว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร  ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ยางพารา และสวน
ผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนและเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          1,984,000

49 ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายว่อง
 - นางบุญอยู่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายว่อง-
นางบุญอยู่ หมู่ท่ี 13 ต าบลบ้านควน

856,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านควน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 881 คน เกษตรกร 881 คน และ
ผู้ประกอบการ 3 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

856,000            

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายศิลาทอง - เขาคอโหลก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลาทอง -
 เขาคอโหลก หมู่ท่ี 6 ต าบลปากคลอง

1,399,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากคลอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้
โดยขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 60 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,399,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 17/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายดอนเค่ียม - หาดใน รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ. 64001 
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 518 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเค่ียม-หาดใน 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชพ.ถ64001 กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 518 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หมู่ท่ี 8 ต าบลรับร่อ

          2,428,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรับร่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือเป็น
เส้นทางโดยขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กาแฟ
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

          2,428,700

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเขาชันโต๊ะ ซอย 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชัน
โต๊ะ ซอย 4 หมู่ท่ี 8 ต าบลวิสัยเหนือ อ าเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 5 เมตร ยาว 
173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 865 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวิสัยเหนือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
การขนส่ง สินค้าเกษตรซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน 
ยางพารา ปาล์มน้ ามันมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
483 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

            500,000

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 18/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายสัมฤทธ์ิพัฒนา2 หมู่ท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายสัมฤทธ์ิ
พัฒนา 2 หมู่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองพ่ีน้อง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับ
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ ท่ีมีไม้
ตะเคียนสามพอน โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

            499,000

54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านสะพลี - บ้านทุ่งวัวแล่น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสะพลี
 - บ้านทุ่งวัวแล่น หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3  ต าบลสะพลี
 อ าเภอปะทิว จังหวัดชุม

          9,860,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะพลี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางส าหรับ
การขนส่งสินค้าเกษตร  ได้แก่ ล าไย และข้าวโพด และการเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน  1,393 คน และเกษตรกร จ านวน 
1,393 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

          9,860,000

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายราษฎร์
วัง 1 บ้านควรผาสุก หมู่ท่ี 8 
ต าบลสวนแตง

ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์วัง 1 
บ้านควนผาสุก หมู่ 8 ต าบลสวนแตง

9,069,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนแตง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางส าหรับการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ข้าว และสินค้า
ทะเลสด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 142 คน 
และเกษตรกร 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

9,069,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 19/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

56 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
Recycling สายพุทธรักษา 3

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE Recycling สายพุทธรักษา 3 
หมู่ท่ี 12 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 
ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE  
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร 
กว้าง 5 เมตร

3,644,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บางหมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Recycling) ส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ของจังหวัด ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 980 คน และผู้ประกอบการ 
จ านวน 15 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

3,644,000          

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายธรรมเจริญ - เหมืองทอง 
หมู่ท่ี 10 บ้านธรรมเจริญ ต าบล
หงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรม
เจริญ-เหมืองทอง หมู่ท่ี 10 บ้านธรรมเจริญ 
ต าบลหงษ์เจริญ

2,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหงษ์เจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับขนส่งสินค้าเกษตรท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ได้แก่ ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา ทุเรียน กล้วยเล็บมือนาง กาแฟ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 2,427 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,000,000          

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 20/21



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายหน้าเขา-ถ้ าพิศดาร หมู่ท่ี 3 
บ้านยายไท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-
ถ้ าพิศดาร หมู่ท่ี 3 บ้านยายไท ต าบลหงษ์เจริญ

2,975,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหงษ์เจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับการขนส่งสินค้าเกษตรท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด ได้แก่ ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา ทุเรียน กล้วยเล็บมือนาง กาแฟ  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 545 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,975,000          

214,539,651     214,539,651     รวม 58 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 21/21



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน จ้านวน 2 แห่ง 
ณ ต้าบลบ้านนา และต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร  แห่งละ 5,000,000 บาท

10,000,000        จังหวัดชุมพร ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
 ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และขาดรายละเอียด
และสาระส้าคัญ

2 ปรับปรุงบริเวณศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ

ก่อสร้างห้องน ้าชาย-หญิง 5,500,000          จังหวัดชุมพร ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงบริเวณศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจ
ปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

3 ปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี 
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และประวัติศาสตร์

ก่อสร้างห้องน ้าชาย - หญิง จ้านวน 1 หลัง 
รวม 7 ห้อง บริเวณวัดพระบรมธาตุสวี 
ต้าบลสวี อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร

2,000,000          จังหวัดชุมพร ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี 
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

4 ชุมชนต้นแบบการจัดการธุรกิจ
ชุมชนสร้างความม่ันคงทางด้าน
อาหาร

1. ประชุมจัดท้าข้อตกลงการบริหารจัดการ
2. จ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ จุดละ 2 คน 
รวม 4 คน ระยะเวลา 5 เดือน 
3. จัดหาวัสดุทางการเกษตร พืช สัตว์
ตามความต้องการของชุมชน 
4. จัดอบรมการผลิตพืชและสัตว์ปลอดภัย 
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 
และการประกอบการธุรกิจชุมชน

729,200            จังหวัดชุมพร ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ธุรกิจชุมชนสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร  ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดชุมพร

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 1/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

5 มหกรรมวิถีถ่ินแผ่นดินชุมชน 
ในงานเทศกาลประเพณีและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรม และออกร้านขาย
อาหารท้องถ่ินใน 3 กิจกรรม ได้แก่
1. งานสืบสานวัฒนธรรมรักษ์บ้านพ่อ
2. งานประเพณีแข่งเรือยาวขึ นโขนชิงธง
3. งานประเพณีลอยกระทง

786,000            จังหวัดชุมพร ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาจัดงานส่งเสริม
การท่องเท่ียว แต่เป็นการจัดงานกิจกรรม ขนาดใหญ่ ท่ีมีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 5,000 คนต่อวัน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ของ ศบค.

6 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ชายฝ่ังปะทิว จังหวัดชุมพร

1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน และ
ผู้ประกอบการในชุมชนในการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน
(งบประมาณ 723,900 บาท)
2. พัฒนาและยกระดับด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 สังคม และวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
โดยชุมชน ส้ารวจแหล่งท่องเท่ียว (งบประมาณ
 721,200 บาท)
3. การบริหารจัดการแผน กิจกรรม ฝึกอบรม
พัฒนาให้กับบุคลากรการจัดการด้านการ
ท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง (งบประมาณ 
727,200 บาท)

2,172,300          จังหวัดชุมพร ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชายฝ่ังปะทิว จังหวัดชุมพร  
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนรวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 2/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

7 ยกระดับเมนูอาหารบ้านๆ กับ
ผู้ประกอบการชุมชน เพ่ือการจัด
สวัสดิการสังคม

1. พัฒนากลไกความร่วมมือแบบพหุภาคี โดย
จัดประชุมเปิดโครงการ Kick off เป็นเงินรวม 
665,800 บาท (0.528 ล้านบาท)
2. จัดท้าหลักสูตรอาหาร 10 โมดูล โดยทีม
คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ส้าหรับ
ผู้ประกอบการชุมชนทั งในโรงเรียนชุมชน/และ
ระบบออนไลน์ เป็นเงิน 678,600 บาท
3. เพ่ิมพูนความสามารถหลักสูตรการจัดการ
ส้าหรับผู้ประกอบการชุมชนลงพื นท่ีให้
ค้าปรึกษาเชิงลึก การศึกษาดูงาน 
(1.794 ล้านบาท)
4. พัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าและบริการ 
(1.178 ล้านบาท)

4,523,334          จังหวัดชุมพร ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการยกระดับเมนูอาหารบ้านๆ
กับผู้ประกอบการชุมชน เพ่ือการจัดสวัสดิการสังคม ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

8 การสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
มังคุดเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญา
หลังสวนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
เกษตรท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร

1. ฝึกอบรมทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ้านวน 
14 วัน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 30 คน
2. ปฏิบัติงานจริงโดยการผลิต เนื อมังคุดแช่แข็ง
 15 ตัน และเปลือกมังคุดอบแห้ง จ้านวน 4 ตัน
 เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
3. จัดหาโรงงานผลิตในเขตพื นท่ีจังหวัดชุมพร 
ส้าหรับ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มังคุดผงฟรีสดราย
ผสมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก 30,000 ขวด 
เจลมังคุดให้พลังงาน 30,000 ขวดและน ้ามังคุด
 30,000 ขวด
4. สร้างแนวทางการตลาดส้าหรับธุรกิจแปรรูป
มังคุด
5. ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ในงานออกร้านตาม
เทศกาลในจังหวัดชุมพร

10,712,100        จังหวัดชุมพร ส้านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมังคุดเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาหลังสวนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจเกษตร
ท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจ
ปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 3/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

9 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน
 สวี-ทุ่งตะโก

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ้าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ กลุ่มเป้ามาย สมาชิกในวิสาหกิจ
ชุมชนสวี-ทุ่งตะโก จ้านวน 30 คน
2. ฝึกอบรมเทคนิคการปลูกผักสมุนไพร
ในระบบเกษตรอินทรีย์ จ้านวน 40 คนปุ๋ย
อินทรีย์ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวี-ทุ่งตะโก
 จ้านวน 14 โรงเรือ
4. จัดซื อบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลผลิตทาง
การเกษตร 
5. ศูนย์จ้าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

9,572,314          จังหวัดชุมพร ส้านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน สวี-
ทุ่งตะโก ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และ
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

10 จัดซื อเคร่ืองสกัดน ้ามันกัญชา
เพ่ือใช้ทางการแพทย์

จัดซื อเคร่ืองสกัดน ้ามันกัญชา จ้านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 7,000,000 บาท

7,000,000          จังหวัดชุมพร ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการจัดซื อเคร่ืองสกัดน ้ามันกัญชา
เพ่ือใช้ทางการแพทย์ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ
 และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

11 พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากจังหวัดชุมพร (พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถ่ินจังหวัดชุมพร)

1. จัดเวทีเสนอการขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือชุมชน
และต้าบลรูปธรรมธุรกิจการท่องเท่ียวชุมชน
ท่ีสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. ส้ารวจและเขียนชุดความรู้ประวัติศาสตร์
ท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว 27 ต้าบล ต้าบล
ละแม
3. จัดท้าส่ืออบรมมัคคุเทศก์
4. ประมวลผลการด้าเนินงานและเสนอข้อมูล

2,077,520          จังหวัดชุมพร ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร (โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินจังหวัดชุมพร) ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

12 ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
สามแก้วช่วง ปตร.พนังตัก ถึง
สะพานสูง

ซ่อมแซมถนนบนคันคลองสามแก้วช่วง ปตร.
พนังตัก ถึงสะพานสูง ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอ
เมืองชุมพร ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ความยาว 4.3 กิโลเมตร

24,254,000        จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
สามแก้วช่วง ปตร.พนังตัก ถึงสะพานสูงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 4/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

13 ขุดลอกอาคารอัดน ้าบ้านสวน
ทรัพย์ (ปชด.)

ขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้าบ้านสวนทรัพย์ 
(ปชด.)
หมู่ท่ี 1 ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

363,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้า
บ้านสวนทรัพย์ (ปชด.) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ
 และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

14 ขุดลอกฝายคลองคันซับ (ปชด.) ขุดลอกโครงการฝายคลองคันซับ (ปชด.) 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

225,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการฝายคลองคัน
ซับ (ปชด.) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และ
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

15 ขุดลอกฝายบ้านพันวาล (ปชด.) ขุดลอกโครงการฝายบ้านพันวาล (ปชด.) หมู่ท่ี 
11 ต้าบลรับร่อ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

200,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการฝาย
บ้านพันวาล (ปชด.) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนรวมทั งเป็นภารกิจปกติ 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

16 ขุดลอกจัดหาน ้าอนุรักษ์พันธ์ุไม้
และพิพัฒน์พันธ์ุพืช

ขุดลอกโครงการจัดหาน ้าอนุรักษ์พันธ์ุไม้และ
พิพัฒน์พันธ์ุพืช หมู่ท่ี 7 ต้าบลสองพ่ีน้อง 
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

220,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการจัดหาน ้า
อนุรักษ์พันธ์ุไม้และพิพัฒน์พันธ์ุพืช ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

17 ขุดลอกอาคารอัดน ้าบ้านนาแซะ ขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้าบ้านนาแซะ 
หมู่ท่ี 10 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร

481,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้า
บ้านนาแซะ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 5/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

18 ขุดลอกฝายคลองหินใส ขุดลอกโครงการฝายคลองหินใส หมู่ท่ี 7 ต้าบล
วังใหม่ อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

454,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการฝายคลองหิน
ใส ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

19 ขุดลอกอาคารอัดน ้าเขาใหญ่
เขากระโดน

ขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้าเขาใหญ่เขา
กระโดน ต้าบลสองพ่ีน้อง อ้าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร

495,000            จังหวัดชุมพร โครงการ
ชลประทานชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกโครงการอาคารอัดน ้า
เขาใหญ่เขากระโดน ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ
 และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

20 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามแนว
ถนนสายหลักและสายรองภายในเขตเทศบาล
เมืองชุมพร
1. เปล่ียนโคมไฟถนน หลอด LED ขนาด 150 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
2. เปล่ียนโคมไฟถนน หลอด LED ขนาด 18 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ขั ว T8 พร้อมอุปกรณ์ 
กิจกรรมเปล่ียนโคมไฟถนน จ้านวน 33 สาย

17,000,000        เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และ
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบัวขาว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา
 0.15 ม. ระยะทางยาว 144  เมตร  (หรือ
พื นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร)  
ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
 รายละเอียดตามแบบท่ีก้าหนด

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบาง
หมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบัวขาว  ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจ
ปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 6/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทรัพย์เจริญ 1 หมู่ท่ี 5 
ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรัพย์
เจริญ 1 หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 144  เมตร (หรือพื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร) ลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบาง
หมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทรัพย์เจริญ 1 หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านพัก
ก้าลังพล มณฑลทหารบก มท.44 หมู่ท่ี 1 
ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 116 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกความกว้างข้างละ 0.5 เมตร

428,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลวัง
ใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ 
และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทับตะเคียน เช่ือมบ้านขุน
แสน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9 บ้านทับตะเคียน เช่ือม
หมู่ท่ี 1 บ้านขุนแสน ต้าบลนาชะอัง ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.5 
เมตร)

468,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทับตะเคียน เช่ือมบ้านขุนแสน ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเนินคีรี ซอย  5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินคีรี 
ซอย 5 หมู่ 7 บ้านเนินคีรี ต้าบลนาชะอัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.5 
เมตร)

490,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเนินคีรี ซอย  5 ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็น
ภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 7/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเลียบโรงเรียนวัดหูรอ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
โรงเรียนวัดหูรอ หมู่ 3 บ้านหูรอ ต้าบลนาชะอัง
 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.5 เมตร

491,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบโรงเรียนวัดหูรอ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

27 ขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ต้าบลนาชะอัง
คลองหนองค้อ

ขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะประโยชน์ต้าบลนา
ชะอัง คลองหนองค้อ หมู่ 1 ต้าบลนาชะอัง 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 360 เมตร ลึก 2 
เมตร ปริมาณดินเลนและวัชพืชไม่น้อยกว่า 
2,600 ลูกบาศก์เมตร

472,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ต้าบลนาชะอัง คลองหนองค้อ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเขาพาง - บ้าน
สวน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาพาง - บ้านสวน หมู่ 6 ต้าบลหินแก้ว 
อ้าเภอท่าแซะ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
2,990 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้าง ข้างละ 0.50 เมตร

12,184,000        องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพาง - บ้านสวน  ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านปากแพรก - บ้านนาดอน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากแพรก - บ้านนา
ดอน หมู่ 4 ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแซะ 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,420 เมตร หนา
 0.05 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete 
กว้างข้างละ 1.5 เมตร

14,730,000        องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากแพรก - บ้านนา
ดอน  ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 8/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยเขาน้อย - ท้ายนา  หมู่ 2  
ต้าบลปากแพรก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย -
 ท้ายนา หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากแพรก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 769 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,845 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

          2,939,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลสวี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย - ท้ายนา หมู๋ท่ี 2  ต้าบลปากแพรก ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส้าคัญ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยย่านตะบะ หมู่ท่ี 2 ต้าบล
ปากแพรก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยย่าน
ตะบะ หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากแพรก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 171 เมตร หนา
 0.15 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 
เมตร

495,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลสวี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยย่านตะบะ หมู่ท่ี 2 ต้าบลปากแพรก  ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยบางโพรง หมู่ท่ี 3 - ดอนคา
 หมู่ท่ี 6,2 ต้าบลปากแพรก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางโพรง
 หมู่ท่ี 3 - ดอนคา หมู่ท่ี 6,2 ต้าบลปากแพรก 
ต้าบลปากแพรก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 129 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 645 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 
เมตร

498,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลสวี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบางโพรง หมู่ท่ี 3 - ดอนคา หมู่ท่ี 6,2 ต้าบลปากแพรก
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายนาบน 2 (ช่วงท่ี 1)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบน 2 
(ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 7  บ้านในห้วย ต้าบลตากแดด
 อ้าเภอเมืองชุมพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 163.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พื นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาบน 2 (ช่วงท่ี 1) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 9/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาบน 2 (ช่วงท่ี 2)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาบน 2 
(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 บ้านในห้วย ต้าบลตากแดด 
อ้าเภอเมืองชุมพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พื นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า  652.00 ตารางเมตร

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาบน 2 (ช่วงท่ี 2) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายร่วมใจพัฒนา (ช่วงท่ี 1)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ
พัฒนา (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 4 บ้านดอนแค ต้าบล
ตากแดด อ้าเภอเมืองชุมพร ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พื นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 652 ตารางเมตร

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา (ช่วงท่ี 1) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายร่วมใจพัฒนา (ช่วงท่ี 2)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ
พัฒนา (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 4 บ้านดอนแค ต้าบล
ตากแดด อ้าเภอเมืองชุมพร ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 163.00  เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
เมตร พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 652.00  ตารางเมตร

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา (ช่วงท่ี 2) ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

37 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายกลางนา หมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี
 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา 
หมู่ท่ี 3 บ้านจัดหาดทรายแก้ว ต้าบลตากแดด 
อ้าเภอเมืองชุมพร ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 1,000.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร 
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 5,000.00  ตารางเมตร

          3,835,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี 6 ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 10/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายดอนสุด - หัวคู

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสุด -
 หัวคู หมู่ท่ี 1 บ้านหัวคู ต้าบลตากแดด อ้าเภอ
เมือง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร พื นท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 1,500.00  ตารางเมตร

          1,151,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตากแดด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายดอนสุด - หัวคู ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายอนามัย 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย 5
 หมู่ท่ี 11  ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมืองชุมพร 
 จังหวัดชุมพร
ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบาง
หมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายอนามัย 5 ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจน
ในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจ
ปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเกษตรพัฒนา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตร
พัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร
ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 144.00  เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบาง
หมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเกษตรพัฒนา ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั ง
เป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางเกตุ-บางฝนตก (ช่วงท่ี 2)
 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชพ 
ถ 64008 ผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 1.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพละบาง
เกตุ-บางฝนตก(ช่วงท่ี 2) รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
 ชพ ถ64008 หมู่ท่ี 16 ต้าบลรับร่อ  อ้าเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว
 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ1.00 เมตร

9,870,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลรับร่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นเป็นเป็นโครงการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเกตุ-บางฝนตก (ช่วงท่ี 2) รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
 ชพ ถ 64008 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ1.00 เมตร ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 11/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

42 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายหัวท่า

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE สายหัวท่า  หมู่ท่ี 3 ต้าบลนาชะอัง
 อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน
ซ่อม/สร้าง 6,000 ตร.ม. กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000 เมตร

3,021,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวท่า ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็น
ภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียดและสาระส้าคัญ

43 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
(Recycling) สาย ชพ.3173 
เนินคีรี-สะพลี

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE (Recycling) สาย ชพ.3173 
เนินคีรี-สะพลี  หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื นท่ีด้าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร

9,913,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลนา
ชะอัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Recycling) สาย ชพ.3173 เนินคีรี-สะพลี  ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส้าคัญ

44 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
(Recycling) สายคันกั นน ้าเค็ม 
10-8

ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE (Recycling) สายดอนไทรพันธ์ 
หมู่ท่ี 8 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 11,465 
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
2,293 เมตร กว้าง 5 เมตร

8,664,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลบาง
หมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Recycling) สายคันกั นน ้าเค็ม 10-8 ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน รวมทั งเป็นภารกิจปกติ และโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 12/13



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

184,505,823     

45

รวม 45 โครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดไม้ผล

1. อบรมถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกร จ้านวน 60 ราย
2. สนับสนุนภาชนะบรรจุให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตมังคุด จ้านวน 16 กลุ่ม
3. สนับสนุนครุภัณฑ์ส้าหรับกิจกรรมตลาด
ประมูลผลผลิต ได้แก่ ลังโปร่งหูเหล็ก 
เคร่ืองคัดมังคุดแบบสายพาน ตาช่ังดิจิตอล 
รถเข็นตะกร้า และรางเหล็กมีล้อ 
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ้านวน 16 กลุ่ม 
ได้แก่ อ้าเภอเมืองชุมพร 2 กลุ่ม อ้าเภอเมือง
หลังสวน 9 กลุ่ม และอ้าเภอพะโต๊ะ 5 กลุ่ม

12,093,855        จังหวัดชุมพร ส้านักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและ
ครุภัณฑ์การเกษตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานหรือ
สร้างอาชีพอย่างย่ังยืน รวมทั งผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
ไม่ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนได้อย่างชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ชุมพร หน้า 13/13



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 สุราษฎร์ธานี 668,595,099 220 668,576,400 121 331,150,900 99 337,425,500

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 สํงเสริมการทํองเที่ยว
ในต าบลบางไทร

1. ขยายผิวจราจร ถนนสายบางกล๎วย หมูํที่ 3 
ต าบลบางไทร (ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา๎ง 3 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลํทางหินคลุกกวา๎ง 0.25 เมตร 
(3,686,000 บาท)
2. กํอสร๎างและติดต้ังเสาไฟฟูาสํองสวาํงระบบ
โซลําเซลล์ ถนนสายวดับางกล๎วย (เสาประกอบ
ประติมากรรมอลูมิเนียม 41 ต๎น 
ต๎นละ 66,594 บาท (3,550,000 บาท)
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวดับางกล๎วย (ถมดิน 
กวา๎ง 2 เมตร ยาว 9 เมตร ซ้ือดิน 900 ถุง 
พันธุไ์ม๎ 900 ต๎น ปุ๋ย 200 ถุง และจา๎งแรงงานดูแล
 3 คน 6 เดือนๆ ละ 18,000 บาท) 
(1,780,000 บาท)
4. จดัท าแปลงพืชสาธติสมุนไพรต าบลบางไทร 
(พื้นที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางไทร) 
โดยถมดิน 500ตารางเมตร ซ้ือดิน 2,000 ถุง 
หัวพันธุส์มุนไพร (ไพรวาํนนางค า) บํอซีเมนต์
ส าหรับปลูก 200 ทํอน (290,000 บาท)

9,308,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการขยายผิวจราจรเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางเข๎าสํูแหลํงทํองเที่ยวในชุมชน (วดับางกล๎วย) 
และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ปาล์มน้ ามัน มะพร๎าว และกระท๎อน ออกสํูตลาด 
รวมทั้งการสนับสนุนการท าแปลงพืชสมุนไพรส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของชุมชน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,500 คน 
นักทํองเที่ยว 1,000 คน และผ๎ูประกอบการ 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมด๎าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได๎ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 4 รวมทั้งส้ิน 3,976,000 บาท 

3,976,000

2 เสริมสร๎างประสิทธภิาพเทคนิค
การถํายภาพเพื่อผลิตส่ือออนไลน์

ฝึกอบรมอาชีพเสริมด๎านการถํายรูปและคลิปส้ันๆ
ให๎กับชุมชน โดยใช๎โทรศัพท์มือถือ 
และการประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ชุมชน
ผํานส่ือออนไลน์ จ านวน 10 คนระยะเวลา 3 วนั

34,200 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎าง
การเข๎าถึงชํองทางการตลาด โดยการฝึกอบรมด๎านการถํายรูปและคลิปส้ันๆ 
โดยใช๎โทรศัพท์มือถือให๎กับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของชุมชนผําน
ชํองทางออนไลน์  โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรและผ๎ูประกอบการ 10 คน
รวมทั้ง โครงการเสนอโดยภาคประชาสังคม (สมาคมทํองเที่ยวเกาะสมุย)
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม
ด๎านงบประมาณ

34,200

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้า่ยเงินกู้
โครงการที่เหน็ควรสนับสนุน ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถ่ิน : ระดบัพ้ืนที่

จงัหวัดสรุาษฎธ์านี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 1/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 เพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงโค-
กระบือในพื้นที่แก๎มลิงทุํงปากขอ

1. ฝึกอบรมกลํุมผ๎ูเล้ียงโค-กระบือ (วสิาหกิจชุมชน
กลํุมเล้ียงสัตวแ์ละการประมงทุํงปากขอ) ในการ
บริหารจดัการแปลงหญา๎ 30 คน 
(19,000 บาท)  
2. จา๎งเหมาบริการ
   - จดัท าร้ัวรอบแปลงหญา๎ พื้นที่ 60 ไรํ 
1,240 เมตร (460,000 บาท) 
   - ท าประตูเปิด-ปิด (6000 บาท) 
   - ปรับปรุงพื้นที่ (ไถพรวน) (72,000 บาท)
   - จา๎งปลูกหญา๎ไมํน๎อยกวาํ 10 คน 
(30,000 บาท) 
3. คําวสัดุเกษตร เชํน ปุ๋ยคอก ปูนไดโลไมท์ 
ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์ให๎น้ าแปลงหญา๎ ถังหมักท าอาหาร
สัตว ์และพันธุห์ญา๎ 3 ชนิด 
(1,300,000 บาท) 

1,900,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการจดัหา
ปัจจยัการผลิตให๎เกษตรกรผ๎ูเล้ียงโค-กระบือในพื้นที่แก๎มลิงทุํงปากขอ 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโค-กระบือ ในพื้นที่ทุํงปากขอ 
2 ต าบล 4 หมูํบ๎าน จ านวน 200 ครัวเรือน (881 ราย) จ านวนโค-กระบือ 
ประมาณ 3,500 ตัว และเมื่อด าเนินการแล๎วเสร็จกลํุมวสิาหกิจชุมชนเล้ียงสัตว์
และการประมงทุํงปากขอ เป็นผ๎ูบริหารและด าเนินการใช๎ประโยชน์รํวมกัน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม
และสามารถด าเนินการได๎ทันที 

1,900,000

4 สํงเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัว
และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

สํงเสริมอาชีพเล้ียงผ้ึงให๎แกํสมาชิกในกลํุมวสิาหกิจ
ชุมชนทํองเที่ยวบ๎านหนองปลิง ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ๎านนาสาร และประชาชนผ๎ูสนใจ โดย
1. ฝึกอบรมการเล้ียงผ้ึงโพรง รํุนละ 2 วนั 
จ านวน 6 รํุน ๆ ละ 20 คน
2. สนับสนุนวสัดุฝึกสาธติ 1,980 บาทตํอราย

312,500  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
คลองปราบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลคําเพิ่มของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นชุมชน 
โดยเป็นการฝึกอบรมให๎กับชุมชนในการเล้ียงผ้ึงเพื่อเป็นรายได๎เสริม 
สามารถเพิ่มรายได๎ให๎กับเกษตรกรร๎อยละ 10 โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็น
เกษตรกรและประชาชนผ๎ูสนใจในต าบลคลองปราบ 5 หมูํบ๎าน รวม 120 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

312,500

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 2/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 สํงเสริมและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล๎วยน้ าวา๎ต าบลบางโพธิ์

พัฒนาการผลิตกล๎วยน้ าวา๎ปลอดภัยให๎กับกลํุมผ๎ู
ปลูกกล๎วยน้ าวา๎ต าบลบางโพธิ ์อ าเภอเมือง โดย
1. ฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิต-จ าหนําย ให๎
เกษตรกร 1 กลํุม 60 ราย 1 วนั (20,400 บาท)
2. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล๎วยเป็นกล๎วยอัด
แทํงและธญัพืชกล๎วยอบแห๎ง 
   - อบรมเกษตรกร 1 กลํุม 60 ราย 2 วนั 
และสนับสนุนวสัดุฝึก (29,400 บาท)
   - วสัดุการแปรรูป ได๎แกํ ต๎ูอบลมร๎อน ต๎ูอบแห๎ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เคร่ืองซีลสูญญากาศ 
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก เคร่ืองบด กาลามัง กล๎วยน้ า 
และผลิตโลโก๎ (110,200 บาท)

171,500  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางโพธิ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลคําเพิ่มของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นชุมชน 
โดยการฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิต แปรรูป รวมทั้งออกแบบบรรจภุัณฑ์
กล๎วยน้ าวา๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 60 คน 
และสามารถเพิ่มรายได๎ 1,000,000 บาทตํอปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม
ด๎านงบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที
(หมายเหตุ วงเงินที่จงัหวดัเสนอขอในแบบฟอร์มข๎อเสนอโครงการ จ านวน 
160,000 บาท)

160,000

6 สํงเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรม
ยั่งยืนในพื้นที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. อบรมถํายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตพืชอินทรีย์โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ 
200 คน 1 วนั (100,000 บาท)
2. สํงเสริมและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยการ
ผลิตปุ๋ย 
  - สนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์ให๎กับ
เกษตรกรที่ผํานการอบรม (237,500 บาท) 
   - สร๎างแปลงต๎นแบบการผลิตมะพร๎าวอินทรีย์ 
20 ราย 20 ไรํ และแปลงต๎นแบบการผลิตไม๎ผล-
พืชผักอินทรีย์ 4 อ าเภอ 20 ราย 20 ไรํ 
โดยสนับสนุนปุ๋ย สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ และวสัดุ
การเกษตร (521,800 บาท)

859,300  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์วจิยัและ
พัฒนาการเกษร
สุราษฎร์ธานี

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการจดัหา
ปัจจยัการผลิตเพื่อการพัฒนาอาชีพให๎กับเกษตรกร โดยเป็นการฝึกอบรม
ให๎ความร๎ูและสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อการผลิตพืชและปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นกลํุมเกษตรกรผ๎ูผลิตมะพร๎าวอินทรีย์ 
อ าเภอเกาะพะงัน 100 คน และกลํุมเกษตรกรผ๎ูผลิตไม๎ผล
และพืชผักปลอดภัยอ าเภอวภิาวดี 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน ทั้งนี้ มีการปรับลด
งบประมาณการสร๎างแปลงต๎นแบบมะพร๎าวอินทรีย์ และแปลงต๎นแบบไม๎ผล-
พืชผักอินทรีย์ โดยสนับสนุนปัจจยัการผลิต เพียงรายละ 5,000 บาท 
รวม 40 ราย เป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลดทั้งส้ิน 
321,800 บาท คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน จ านวน 537,500 บาท

537,500

7 ถํายทอดความร๎ูด๎านการสร๎าง
ผลิตภัณฑ์จากมะพร๎าว

1. ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารและขนมจาก
มะพร๎าว 12 รํุนๆ ละ 20 คน 1 วนั รวม 240 คน
(285,200 บาท)
2. สนับสนุนครุภัณฑ์ในการอบรมและประกอบ
อาชีพ (154,000 บาท) ได๎แกํ เคร่ืองกวน 
เคร่ืองขุดมะพร๎าว และเคร่ืองค้ันกะทิ 
โดยเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นผ๎ูดูแลและบ ารุงรักษา

439,200 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎างการ
เข๎าถึงชํองทางการตลาด โดยเป็นการฝึกอบรมด๎านการสร๎างผลิตภัณฑ์
จากมะพร๎าวให๎กับชุมชน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 240 คน 
เกษตรกร 30 คน และผ๎ูประกอบการ 2 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมของ
งบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที

439,200

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 3/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 สํงเสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอมอาหาร ผลผลิตทาง
การเกษตรและประมงโดยใช๎
พลังงานทางเลือก

1. อบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร (สินค๎า
ประมง ผัก ผลไม๎ สมุนไพร) ให๎กับกลํุมอาชีพ-กลํุม
สตรีในชุมชน 24 แหํง เปูาหมาย 300 คน (6 รํุน
รํุนละ 50 คน) 1,084,800 บาท 
2. จดัซ้ือต๎ูอบพลังงานแสงอาทิตย์ 189,000 บาท
   - ขนาด 50x80x100 เมตร 18 เคร่ือง  
   - ขนาด 70x100x120 เมตร 6 เคร่ือง  
3. จา๎งลูกจา๎งโครงการ 1 คน 5 เดือนๆ ละ 15,000
 รวม 75,000 บาท

1,348,800 เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลคําเพิ่มของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นและ
ชุมชน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนผ๎ูวาํงงานและผ๎ูสนใจทั่วไป
รวม 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม
ด๎านงบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที   
3. ปรับลดคําใช๎จาํยในการจา๎งเจา๎หน๎าที่ประจ าโครงการ 
จ านวน 75,000 บาท ซ่ึงอาจไมํมีความจ าเป็นเนื่องจากสํวนราชการเจา๎หน๎าที่
ที่สามารถปฏิบัติงานได๎ โดยเห็นควรสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมที่ 1-2 รวมทั้งส้ิน 
1,273,800 บาท

1,273,800

9 สํงเสริมและเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตไม๎ยืนต๎นและไม๎ผล

1. อบรมให๎ความร๎ู และสาธติการท าปุ๋ยให๎กับ
เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลบ๎านใต๎ 
อ าเภอเกาะพะงัน จ านวน 30 คน 1 วนั
2. สนับสนุนวสัดุในการฝึก ได๎แกํ มูลสัตว ์
ฟอสฟอรัส กากถั่วเหลือง ร าละเอียด เศษวสัดุ 
จลิุนทรีย์ สาแลน และถุงบรรจปุุ๋ย

313,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลบ๎านใต๎ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลคําเพิ่มของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นชุมชน 
โดยเป็นการฝึกอบรมท าปุ๋ยให๎กับเกษตรกร สามารถลดรายจาํยในครัวเรือนได๎
12,000 บาทตํอคนตํอปี โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรผ๎ูปลูกมะพร๎าว
และไม๎ผล จ านวน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน และมีความเหมาะสมด๎าน
งบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที ทั้งนี้ มีการปรับลดงบประมาณสนับสนุน
วสัดุ โดยสนับสนุนวสัดุ เพียงรายละ 5,000 บาท รวม 30 ราย เป็นเงิน 150,000
 บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลดทั้งส้ิน 150,000 บาท คงเหลือวงเงินเห็นควร
สนับสนุน จ านวน 163,300 บาท

163,300

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 4/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 เสริมสร๎างรายได๎ให๎กลํุมแมํบ๎าน
การเกษตรกร

1. อบรมความร๎ูฝึกทักษะให๎กับกลํุมแมํบ๎าน สตรี
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลบ๎านใต๎ 
อ าเภอเกาะพะงัน จ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ
 2 วนั เปูาหมายรวม 60 คน ประกอบด๎วย 
 - ผ๎ามัดย๎อม 
 - การท าภาชนะใสํอาหารจากใบตองและกาบ
หมาก  
2. วสัดุฝึกอบรม ประกอบด๎วย เส้ือคอตตอน 
ผ๎าคลุมไหลํ กระเป๋า กางเกงเล (อยํางละ 60 ชิ้น) 
สีบาติกมัดย๎อม น้ ายากันสีตก สีคราม เกลือแกง 
ฟิล์มถนนอาหาร ถุงพลาสติก ปากกาเคมี แก๏ส 
กะละมัง
3. ครุภัณฑ์ เคร่ืองอัดกระทง 1 เคร่ือง 
(55,850 บาท) และเคร่ืองอัดกาบหมาก 1 เคร่ือง 
(267,500 บาท)

500,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลบ๎านใต๎ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎างการ
เข๎าถึงชํองทางการตลาด โดยการฝึกอบรมการท าผ๎ามัดย๎อมและการท าภาชนะ
จากวสัดุธรรมชาติให๎กับกลํุมแมํบ๎าน สามารถสร๎างรายได๎ 20,000 บาทตํอคนตํอ
ปี โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็น กลํุมแมํบ๎าน สตรี และประชาชนทั่วไป 
รวม 60 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสม เป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

500,000

11 ฝึกอบรมและสํงเสริมการพัฒนา
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมอาชีพให๎กับประชาชนต าบลคลองชะอุํน 
อ าเภอพนม โดย
1. ฝึกอบรมอาชีพการตัดผมชาย จ านวน 2 รํุน ๆ 
ละ 20 คน รํุนละ 5 วนั รวม 40 คน  
2. สนับสนุนวสัดุฝึก 40 รายๆ เฉล่ียรายละ 
2,100 บาท เป็นชุดเคร่ืองมือตัดผม ประกอบด๎วย 
ปัตตาเล่ียน ผ๎าคลุม หว ีกรรไกร และกระจก 
เป็นต๎น

150,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
คลองชะอุํน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎างการ
เข๎าถึงชํองทางการตลาด โดยการฝึกอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะส้ันการตัดผม
ชาย เพื่อสร๎างรายได๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนผ๎ูวาํงงานและได๎รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ รวม 40 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

150,000

12 สร๎างงาน สร๎างอาชีพ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจส๎ูภัยโควดิ-19 
หลักสูตรการท าผ๎ามัดย๎อม

สํงเสริมการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลต าบล
บ๎านตาขุน โดย
1. อบรมให๎ความร๎ูการท าผ๎ามัดย๎อม 1 กลํุม 
รวม 50 คน จ านวน 3 วนั รวม 25,800 บาท 
2. วสัดุฝึกอบรม 50 ชุด ประกอบด๎วย ผ๎าฝูาย   
เส้ือยืด สีย๎อมผ๎า ถุงมือ ขวดน้ าบีบสี 
กะละมัง หนังยาง เกลือ สารส๎ม ผงซักฟอก
รวม 48,600 บาท 
3. เอกสารประกอบการฝึกอบรมรวม 53,600 บาท
4. ปูายประชาสัมพันธ ์1 ปูาย 600 บาท

80,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ๎านตาขุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎างการ
เข๎าถึงชํองทางการตลาด โดยการฝึกอบรมการท าผ๎ามัดย๎อมให๎กับชุมชน 
ซ่ึงจะท าให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น 5,000 บาทตํอคนตํอปี โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชนผ๎ูวาํงงาน 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

80,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 5/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ขุดลอกฝายบางต๎นหาร 
บ๎านปากชํอง หมูํที่ 6 
ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกฝายบางต๎นหาร 
 - ชํวงที่ 1 ขนาดกวา๎งเฉล่ีย 30 เมตร 
ยาว 10 เมตร ลึก 3 เมตร 
 - ชํวงที่ 2 กวา๎งเฉล่ีย 22 เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึก 3 เมตร

219,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอชัยบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อให๎มีน้ าใช๎
เพียงพอส าหรับการเกษตรและปลูกพืชผักสวนครัวให๎คนในชุมชน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 400 คน และเกษตรกร 400 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

219,000

14 ขุดลอกฝายน้ าล๎นห๎วยต๎นพุน 
หมูํที่ 6 ต าบลสองแพรก 
อ าเภอชัยบุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกฝายน้ าล๎นห๎วยต๎นพุน 
ชํวงที่ 1 ขนาดกวา๎ง15-65 เมตร ลึก 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
ชํวงที่ 2 กวา๎ง 10 เมตร ลึก 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร

495,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอชัยบุรี 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็ก เพื่อให๎มีน้ าใช๎
เพียงพอส าหรับการเกษตรและปลูกพืชผักสวนครัวให๎คนในชุมชน 
มีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน และเกษตรกร 600 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

495,000

15 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนไรํ หมูํที่ 6 ต าบลชัยบุรี
เชื่อมตํอ หมูํที่ 7 ต าบลคลองน๎อย
อ าเภอชัยบุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา๎ง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,196 เมตร 
ปริมาณพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,236 
ตารางเมตร (รวมพื้นที่ขยายทางแยก)

4,919,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลชัยบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการขนสํง
สินค๎าการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 
1,033 คน เกษตรกร 384 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,919,000

16 ขุดลอกล าห๎วยแมํชี ขุดลอกล าห๎วยแมํชี หมูํที่ 1 บ๎านไสนา 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด๎วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
14,000 ลูกบาศก์เมตร

398,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อแก๎ปัญหา
ภัยแล๎งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหลํงน้ าเพื่อพืชผลทางการเกษตร 
เชํน ยางพาราและสวนผลไม๎ในพื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน  มีความเหมาะสม
ด๎านงบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที 

398,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 6/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 ขุดลอกหน๎าฝาย ขุดลอกหน๎าฝาย หมูํที่ 3 บ๎านสายกลาง 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด๎วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
16,842 ลูกบาศก์เมตร

436,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อแก๎ปัญหา
ภัยแล๎งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหลํงน้ าเพื่อพืชผลทางการเกษตร 
เชํน ปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม๎ในพื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน  มีความเหมาะสม
ด๎านงบประมาณ สามารถด าเนินการได๎ทันที

436,000

18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านควนผ๎ู หมูํที่ 2 
ต าบลไทรขึง

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 5.00 เมตร
ยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวาํ 3,400.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
หินใหญคํละข๎างละ 0.25-0.50 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหาร
สํวนต าบลไทรขึงก าหนด)

2,551,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไทรขึง

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และสวนผลไม๎ ออกสํูตลาด สามารถเพิ่มรายได๎ 50,000 บาทตํอปี 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 650 คน เกษตรกรผ๎ูใช๎เส๎นทาง 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,551,000

19 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาวาด หมูํที่ 6

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง  5  เมตร 
ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ 6,375 ตารางเมตร 
ในหมูํที่ 6 บ๎านราษฎร์พัฒนา ต าบลไทรโสภา
อ าเภอพระแสง

3,927,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไทรโสภา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการขนสํง
สินค๎าการเกษตร ปาล์มน้ ามัน และยางพารา โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกรผ๎ูใช๎เส๎นทาง 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,927,000

20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนควน หมูํที่ 5 
ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 5,000 ตารางเมตร

2,453,800 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลสินเจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการขนสํง
สินค๎าการเกษตรทั้งปาล์มน้ ามัน ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มีเงินหมุนเวยีนภายในครัวเรือนไมํน๎อยกวาํ 300,000 บาทตํอปี 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,453,800

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 7/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 ปรับปรุงถนนลาดยางเดิม 
โดยท าการปูทับผิวจราจรด๎วย (AC)
สายสะพานข๎ามคลองอิปัน-หมูํที่ 8
บ๎านถ้ าครอบน้ า (หมูํที่ 5 
บ๎านฝุายทํา)

ปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยท าการ
ปูทับผิวจราจรด๎วย (AC) สายสะพานข๎ามคลอง
อิปัน-หมูํที่ 8 บ๎านถ้ าครอบน้ า ต าบลบางสวรรค์ 
อ าเภอพระแสง ผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือ
ผิวจราจร (AC) ไมํน๎อยกวาํ 15,000 ตารางเมตร

4,740,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางสวรรค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางเดินปูทับผิวจราจรด๎วย AC
 เพื่อการขนสํงสินค๎าการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา เงาะ ทุเรียน กาแฟ
โกโก๎) ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 993 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,740,000

22 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยูงทอง หมูํที่ 2 บ๎านโพธิบ์าย 
ต าบลอิปัน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 1,590 เมตร (เร่ิมจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม) (หมู2ํ บ๎านโพธิบ์าย ต าบลอิปัน 
อ าเภอพระแสง)

4,854,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลอิปัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ทุเรียน มังคุด ออกสํูตลาด 
รวมทั้งเป็นถนนเชื่อมไปยังอํางเก็บน้ าพรุเทา ซ่ึงเป็นสถานที่ทํองเที่ยวในพื้นที่ 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,991 คน เกษตรกร 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,854,000

23 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหนองหาร หมูํที่ 2 
ต าบลบางมะเด่ือ อ าเภอพุนพิน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ  800 ตารางเมตร

480,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางมะเด่ือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ออกสํูตลาด  
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

480,000

24 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชายควน หมูํที่ 3 ต าบลบาง
มะเด่ือ อ าเภอพุนพิน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ  800 ตารางเมตร

480,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางมะเด่ือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ออกสํูตลาด  
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

480,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 8/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจรูญ-ปศุสัตว์

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-ปศุสัตว์
หมูํที่ 8 ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจร
กวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

5,300,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลมะลวน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ทุเรียน ออกสํูตลาด  
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกร 60 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,300,000

26 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายต าบลตะปาน
เชื่อมตํอ หมูํที่ 3-บ๎านนายไพโรจน์
ตะปินา (ชํวงที่ 1) (สายต าบล) 
หมูํที่ 1 ต าบลตะปาน 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

เกรดบดอัดคันทาง ขนาดกวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 2,640 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
13,200ตารางเมตร ลงวสัดุหินคลุก
ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 2,640 เมตร 
หนา 0.2 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวาํ 
2,640 ลูกบาศก์เมตร 
ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 2,640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวาํ 13,200 ตารางเมตร

7,816,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหารสํวน
ต าบลตะปาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อเป็นเส๎นทางส าหรับขนสํงสินค๎าการเกษตร ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ต าบลตะปาน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

7,816,000

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay 
สายบางอ๎อ - ไทรงาม

ปรับปรุงถนนลาดยาง (Over Lay) สายบาง 
กวา๎ง 8.00 เมตร (ผิวจราจร 6.00 เมตรไหลํข๎างละ
1.00 เมตร) ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หมูํที่ 7 ต าบลทําข๎าม อ าเภอพุนพิน

9,865,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําข๎าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน สินค๎าประมง และปศุสัตว ์โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 533 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

9,865,000

28 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสามแยกไฟโชว ์- บ๎านนายหมู
หมูํที่ 5 บ๎านเขาพลู 
ต าบลทําสะท๎อน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกไฟ
โชว ์- บ๎านนายหมู ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมํน๎อยกวาํ 
5,750.00 ตารางเมตร

3,065,100 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําสะท๎อน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกิจ กลํุมอาชีพ

 กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์มน้ ามัน
ทุเรียน ยางพารา ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 360 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,065,100

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 9/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

29 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคูน้ า หมูํที่ 4 ต าบลน้ ารอบ 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ
720.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกเฉล่ีย
ข๎างละ 0.50 เมตร

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ ารอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและการขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา
ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 250 คน เกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

490,000

30 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเจ๏เพ็ญ หมูํที่ 3 ต าบลน้ ารอบ 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจ๏เพ็ญ
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ
750.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกเฉล่ีย
ข๎างละ 0.50 เมตร

467,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ ารอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 250 คน 
เกษตรกร 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

467,000

31 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนเตรียม หมูํที่ 4 
ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ
720.00 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุกเฉล่ีย
ข๎างละ 0.50 เมตร

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ ารอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน และการขนสํงสินค๎าเกษตร 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 254 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

490,000

32 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุํงขิง

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุํงขิง หมูํที่ 6
ต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 750 ตารางเมตร

428,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลลีเล็ด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการขนสํงสินค๎าการเกษตร ปาล์มน้ ามัน มะพร๎าว ออกสํูตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

428,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 10/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยตรอกโนง หมูํที่ 5 
ต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยตรอกโนง ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 5,625 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร

4,700,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลหัวเตย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการขนสํง
สินค๎าการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ออกสํูตลาด สามารถเพิ่มรายได๎ 
3,000 บาทตํอครัวเรือน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
เกษตรกร 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,700,000

34 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนไม๎แดง หมูํ 2 
ต าบลบางงอน เชื่อมต าบลมะลวน 
ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(แยกถนนเอเชีย 41)   

กํอสร๎างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 2,740.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
13,700.00 ตารางเมตร และวางทํอขนาด 
60 เซนติเมตร จ านวน 8 จดุๆละ 8 ทํอน

8,220,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางงอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และข๎าว 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 400 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

8,220,000

35 ขุดลอกห๎วยโหดลึก หมูํที่ 1 
ต าบลเขาวง

ขุดลอกล าห๎วยโหดลึก หมูํที่ 1 ต าบลเขาวง 
อ าเภอบ๎านตาขุน ขนาดกวา๎งเฉล่ีย 10 เมตร 
ยาว 450 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 9,000 ลูกบาศก์เมตร

451,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ๎านตาขุน 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกล าห๎วย เพื่อแก๎ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร เชํน ปาล์มน้ ามันและยางพารา 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 780 คน และเกษตรกร 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน  มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

451,000

36 ขุดลอกห๎วยมิ้นดอนไม๎แดง หมูํที่ 1
ต าบลเขาวง

ขุดลอกล าห๎วย ขนาดกวา๎งเฉล่ีย 10 เมตร 
ยาว 370 เมตร ลึก 3 เมตร

399,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ๎านตาขุน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกล าห๎วย เพื่อแก๎ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ปาล์มน้ ามัน และยางพารา 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน  มีความเหมาะสม เป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

399,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 11/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 ขุดลอกหน๎าฝายชํองไผํหัก หมูํที่ 6 
ต าบลเขาวง

ขุดลอกหน๎าฝาย ขนาดกวา๎งเฉล่ีย 24 เมตร 
ยาว 26 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 1,820 ลูกบาศก์เมตร

123,900  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ๎านตาขุน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการท าการเกษตร 
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารา 
และปูองกันการเกิดอุทกภัย  โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 450 คน 
และเกษตรกร 230 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

123,900

38 ขุดลอกสระคลองนาแสง หมูํที่ 4 
ต าบลพะแสง

ขุดลอกสระ ขนาดกวา๎งเฉล่ีย 30 เมตร 
ยาว 30 เมตร ลึก 5 เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 3,375 ลูกบาศก์เมตร

191,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ๎านตาขุน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อใช๎ในการท าการเกษตร 
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารา  
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 362 คน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

191,000

39 ลาดยางถนนสายศรีรักษา ระยะทาง
 1,950 เมตร หมูที่ 3 ต าบลพรุไทย

กํอสร๎างถนนลาดยางสายศรีรักษา 
ผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,950 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย 11,700.00 ตารางเมตร
หมูํที่ 3 ต าบลพรุไทย อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

5,524,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหารสํวน
ต าบลพรุไทย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางเพื่อสํงเสริมการขนสํง
สินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา เงาะ ทุเรียน และมังคุด ออกสํูตลาด 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,829 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,524,000

40 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข๎าฝายน้ าล๎น หมูํที่ 6 
ต าบลพะแสง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร 
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตรพร๎อมไหลํทางหินคลุก
กวา๎งข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 680 ตารางเมตร

418,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลพะแสง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา ไม๎ผล ออกสํูตลาด 
มีรายได๎เพิ่ม 40,000 บาทตํอคน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 510 คน 
และเกษตรกร 176 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 1,939 ไรํ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

418,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 12/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

41 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหวา๎ หมูํที่ 1 
ต าบลพะแสง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง
หินคลุกกวา๎งข๎างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมํน๎อยกวาํ 800 ตารางเมตร

498,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลพะแสง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา ทุเรียน ออกสํูตลาด 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 926 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

498,000

42 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชุมชนในทอน หมูํที่ 3 
ต าบลเขาวง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกกวา๎ง
ข๎างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 700 ตารางเมตร

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ๎านตาขุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา เงาะ ทุเรียน และมังคุด 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,389 คน เกษตรกร 1,487 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

500,000

43 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยลามานํา หมูํที่ 4 
ต าบลเขาวง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา๎ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 550.00 ตารางเมตร

482,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ๎านตาขุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และผลไม๎ 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,839 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

482,000

44 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเข๎าสระน้ าหนองหาน หมูํที่ 5 
ต าบลเขาวง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 170.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทางหินคลุก
กวา๎งข๎างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 680.00 ตารางเมตร

487,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเขาวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา ทุเรียน ออกสํูตลาด 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 320 คน เกษตรกร 129 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

487,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 13/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

45 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุจนิพัฒนา หมูํที่ 6 
ต าบลเขาวง อ าเภอบ๎านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทางหินคลุกกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 700.00 ตารางเมตร

500,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเขาวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้งปาล์ม ยางพารา ออกสํูตลาด 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 446 คน เกษตรกร 1,822 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

500,000

46 ขุดลอกสระเก็บน้ าบ๎านเกาะวา
หมูํที่ 1 ต าบลปากฉลุยอ าเภอทําฉาง
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกสระน้ าเดิม กวา๎ง 31 เมตร ลึก 2.50 เมตร
ยาว 80 เมตร ให๎มีขนาดกวา๎ง 40 เมตร 
ลึก 5 เมตร ยาว 80 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 8,100 ลูกบาศก์เมตร

500,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอทําฉาง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าให๎มีขนาดกวา๎งและลึก
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภค และส าหรับการเกษตร 
(สวนปาล์มน้ ามัน) โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,276 คน 
เกษตรกร 55 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตร 724 ไรํ
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

500,000

47 ขุดลอกสระน้ าหน๎าศูนย์วจิยั
อาหารสัตว ์หมูํที่ 2 ต าบลปากฉลุย 
อ าเภอทําฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกสระน้ าเดิม กวา๎ง 35 เมตร ลึก 2.50 เมตร
ยาว 80 เมตร ให๎มีขนาดกวา๎ง 40 เมตร 
ลึก 5 เมตร ยาว 80 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 7,900 ลูกบาศก์เมตร

491,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอทําฉาง 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าให๎มีขนาดกวา๎งและลึก
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภค และส าหรับการเกษตร 
(สวนปาล์มน้ ามัน) โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,276 คน 
เกษตรกร 55 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตร 724 ไรํ
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

491,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 14/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนาวะ1 หมูํที่ 7 - 
ห๎วยยอ หมูํที่ 5 ต าบลเสวยีด 
อ าเภอทําฉาง

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 1,820 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 10,920 ตารางเมตร

8,344,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสวยีด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร
เชํน ยางพารา โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 611 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

8,344,000

49 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านลูกไกํ - บางพูด หมูํที่ 2 
ต าบลทําฉาง อ าเภอทําฉาง

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 3.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ 3500 ตารางเมตร ไหลํทางหินคลุก
ข๎างละ 0.25 เมตร

2,540,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําฉาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าเกษตร ได๎แกํ ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 200 คน เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 50 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,540,000

50 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห๎วยสะท๎อน-เกาะเศียร หมูํที่ 4

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวา๎ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
1,400.00 เมตร ไหลํทางกวา๎งข๎างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไมํน๎อยกวาํ 5,600.00 
ตารางเมตร

4,490,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเขาถําน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,490,000

51 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายบ๎านคลองเข๎ –
วดันันทาราม ต าบลทําเคย หมูํที่ 1 
ต าบลคลองไทร อ าเภอทําฉาง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมํน๎อยกวาํ 4,150.00 ตารางเมตร

3,233,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อ
สํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
เกษตรกรสวนปาล์ม 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,233,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 15/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางปอซอย 3 ต าบลทําเคย 
อ าเภอทําฉาง

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ 6,000 ตารางเมตร

6,165,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําเคย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสํงเสริมการขนสํงอาหารทะเล ได๎แกํ กุ๎ง ปลากะพง ปูด า ท าให๎มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 500 บาทตํอคนตํอวนั โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร
ในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

6,165,000

53 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายข๎าง 
องค์การบริหารสํวนต าบลปากฉลุย
 -ซอยศูนย์ หมูํที่ 1 - หมูํที่ 4 
ต าบลปากฉลุย อ าเภอทําฉาง

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 4,300 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ปรับปรุงพื้นทางเดิม
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
21,500 ตารางเมตร พร๎อมติดต้ังปูายโครงการ

9,930,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลปากฉลุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็น 560 คน เกษตรกร 286 คน 
และผ๎ูประกอบการจ านวน 5 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

9,930,000

54 ขุดลอกคลองเหมืองปิด หมูํที่ 17  
บ๎านหน๎าเขา ต าบลตะกุกเหนือ 
อ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคลองเหมืองปิด ขนาดกวา๎ง 10 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร

789,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอวภิาวดี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองให๎มีขนาดกวา๎งและลึกเพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับใช๎เป็นแหลํงน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา
และท าการเกษตร เชํน สวนมะพร๎าว และยางพารา โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 15,000 คน และเกษตรกร 10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

789,000

55 ขุดลอกคลองต าเสา หมูํที่ 17 
บ๎านหน๎าเขา ต าบลตะกุกเหนือ 
อ าเภอวภิาวดี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคลองต าเสาขนาดขนาดกวา๎ง 10 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร

789,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอวภิาวดี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าให๎มีขนาดกวา๎งและลึก
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา เพื่อการเกษตรส าหรับ
สวนมะพร๎าว และยางพารา และเพื่ออุปโภค โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 15,000 คน และเกษตรกร 10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

789,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 16/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

56 ถนนสายราษฎร์บูรณะ หมูํที่ 2 
บ๎านเชี่ยวมะปราง ต าบลตะกุกใต๎ 
อ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,400.00ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร

3,433,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตะกุกใต๎

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,532 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,433,000

57 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 หมูํที่ 4 บ๎านสหกรณ์ 
ต าบลตะกุกเหนือ อ าเภอวภิาวดี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 หมูํที่ 4  
บ๎านสหกรณ์ ต าบลตะกุกเหนือ อ าเภอวภิาวดี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 820.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

3,117,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตะกุกเหนือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,117,000

58 ขุดลอกห๎วยชงเคร หมูํที่ 1 
ต าบลปุาเว อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกห๎วยชงเคร ขนาดกวา๎ง 9 เมตร 
ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไมํน๎อยกวาํจ านวน 12,250 ลูกบาศก์เมตร
พร๎อมเกล่ียแตํงให๎เรียบร๎อย

448,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอไชยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าให๎มีขนาดกวา๎ง
และลึกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับใช๎เพื่อการเกษตรในฤดูแล๎ง 
เชํน นาข๎าว และสวนปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 360 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

448,000

59 ขุดลอกคลองห๎วยตาโหนง หมูํที่ 3 
ต าบลปุาเว อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกห๎วยตาโหนง โดยการถากถางล๎มต๎นไม๎ 
1,080 ตารางเมตร ขุดลอก ขนาดกวา๎ง 10 เมตร
ยาว 270 เมตร ลึก 5 เมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด
ไมํน๎อยกวาํ จ านวน 8,100 ลูกบาศก์เมตร 
พร๎อมเกล่ียแตํงให๎เรียบร๎อย

293,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอไชยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าให๎มีขนาดกวา๎ง
และลึกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร เชํน นาข๎าว 
และปาล์มน้ าม๎น โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 120 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

293,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 17/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

60 เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายวดัวชิราราม

ปริมาณงานผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
4,800 ตารางเมตร

2,462,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลเวยีง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร 360 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,462,000

61 ซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ๎านก านันสุนันท์ ยังอั้น 
หมูํที่ 5

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวา๎ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 677.00 เมตร ไหลํทางลูกรังข๎างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
3,385.00 ตารางเมตร

2,379,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตะกรบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ออกสํูตลาด 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 3,894 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,379,000

62 กํอสร๎างสะพานข๎ามคลองทําไม๎แดง
(ซอยเกาะดง) บ๎านพรุยายชี หมูํที่ 4
ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างสะพานข๎ามคลองทําไม๎แดง (ซอยเกาะดง)
หมูํที่ 4 ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขนาดความกวา๎ง 7.00 เมตร
ความยาว 60 เมตร

7,792,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลปากหมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างสะพานข๎ามคลองเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 400 คน 
เกษตรกร 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

7,792,000

63 ขุดลอกก าจดัวชัพืชและตะกอนดิน
คลองท๎องถํวง หมูํที1่ 
ต าบลคลองน๎อย

ขุดลอกคลองท๎องถํวงปากคลองกวา๎งเฉล่ีย 6 เมตร
ยาวไมํน๎อยกวาํ 1,500 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

498,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรทางน้ า และเป็นเส๎นทางขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา ไม๎ผล 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 262 คน และเกษตรกร 150 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

498,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 18/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 ขุดลอกคลองเบิดลําง หมูํที่ 1 
ต าบลบางใบไม๎

ขุดลอกคลองเบิดลํางปากคลองกวา๎ง 8.00 เมตร
ก๎นคลองกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,310 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

498,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงมีตลาดน้ าและการลํองเรือในพื้นที่ต าบลบางใบไม๎
และการเกษตรท าสวนมะพร๎าว ท าให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น 480,000 บาทตํอปี โดยมี
กลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎
สามารถด าเนินการได๎ทันที

498,000

65 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น สฎ.ถ. 
46-026 สายเลียบบึงบางตาย 
หมูํที่ 5

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 4,250.00 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร

3,196,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองน๎อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ปาล์มน้ ามัน กล๎วย มะพร๎าว 
ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 565 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,196,000

66 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะอาดพัฒนา ตอน 4 หมูํที่ 5

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
กวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,160.00 เมตร 
หรือผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 4,000.00 ตารางเมตร

2,887,700  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
วดัประดํู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ปาล์มน้ ามัน
 ฝร่ัง ชมพูํ กระท๎อน มะพร๎าว ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,887,700

67 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย 260 บ๎านตากแดด - บางกลา
หมูํที่ 2

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 260 
บ๎านตากแดด - บางกลา หมูํที่ 2 กวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 1,356 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิว
จราจรไมํน๎อยกวาํ 8,136 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.50 เมตร

5,407,600 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองฉนาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงอาหารทะเล ซ่ึงเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
ประมาณ 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,407,600

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 19/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

68 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายขุนทะเลซอย 4 ชํวง
ถนนสร๎างตนเอง 1 - ถนนสร๎าง
ตนเอง 2 หมูํที่ 7 ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนกวา๎ง 6 เมตร ยาว 945 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,670 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทาง

4,628,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
ขุนทะเล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
อ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และไม๎ผล ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 
500 คนเกษตรกรหมูํที่ 7 จ านวน 80 ครัวเรือน และผ๎ูประกอบการ
ในพื้นที่ 15 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,628,000

69 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรํวมพัฒนา 
ซอย 1 หมูํที่ 3 ต าบลบางใบไม๎

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรํวมพัฒนา
ซอย 1 หมูํที่ 3 ต าบลบางใบไม๎ 
ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 783.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
3,915.00 ตารางเมตร
หินคลุกไหลํทางข๎างละ 0.25 เมตร

1,992,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางใบไม๎

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ มะพร๎าว
น้ าหอม ปาล์มน้ ามัน ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน
เกษตรกร หมูํที่ 3 ต าบลบางใบไม๎ จ านวน 400 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,992,000

70 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บางพลู หมูํที่ 2 ต าบลบางโพธิ์
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 10 เมตร หมูํที่ 2 ต าบลบางโพธิ ์อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2,037,800  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางโพธิ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและชนสํงสินค๎าการเกษตร ได๎แกํ มะพร๎าว
น้ าหอม มะพร๎าวกะทิ กล๎วยน้ าวา๎ ออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 300 คน เกษตรกร 320 คน และผ๎ูประกอบการ 80 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,037,800

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 20/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

71 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรํวมใจ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรํวมใจ ขนาด
กวา๎ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,640.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกสองข๎าง
ข๎างละ 0.50 เมตร

6,032,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหารสํวน
ต าบลมะขามเต้ีย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ทุเรียน มังคุด
 ยางพาราออกสํูตลาด โดยมีกลํุมเปูาหมายคือประชาชน 1,000 คน 
เกษตรกร 500 คน และผ๎ูประกอบการ 1 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

6,032,000

72 ปรับปรุงถนนสายบางใหญ-ํจาํแก๎ว 
หมูํที่ 1 ต าบลบางไทร    

ปรับปรุงถนน กวา๎ง 4 เมตร ยาว 285 เมตร 
ถมดินยกระดับหนาเฉล่ีย 1.00 เมตร

493,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางไทร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยควาสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

493,000

73 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นบ๎านควนฮาย 
หมูํที่ 4 ต าบลคลองน๎อย 
อ าเภอชัยบุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นบ๎านควนฮายแบบ มข.2527 สัน
ฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข๎างสูง 2.50 เมตร กวา๎ง 
10.00 เมตร หมูํที่ 4 ต าบลคลองน๎อย อ าเภอชัยบุรี
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

480,400  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองน๎อย

อ าเภอชัยบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นเพื่อแก๎ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าส าหรับการเกษตรในฤดูแล๎ง โดยเฉพาะสวนผลไม๎ มังคุด ทุเรียน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 400 คน เกษตรกร 400 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

480,400

74 ขยายถนนสายราษฎร์อุทิศลําง 
หมูํที่ 3 ต าบลบางชนะ

ปรับปรุงถนน กวา๎ง 1.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 890 เมตร หนาเฉล่ีย 1.10 เมตร ปริมาณ
ดินปูนหิน จ านวน 1,468.50 ลูกบาศก์เมตร
เกรดเกล่ืยบดอัดเรียบ

432,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางชนะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการขนสํงผัก ผลไม๎ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 300 คน เกษตรกร 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

432,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 21/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

75 ขุดลอกคลองบางชังกะ หมูํที่ 7, 11
ต าบลบ๎านยาง

ขุดลอกคลองบางชังกะ มีขนาดความกวา๎ง 6 เมตร
ยาว 970 เมตร ลึก 2.5 เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไมํน๎อยกวาํ 12,125 ลูกบาศก์เมตร

490,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร เชํน สวนปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

490,000

76 ขุดลอกสระเก็บน้ าบ๎านโรงกระเบื้อง
 หมูํที่ 6 บ๎านโรงกระเบื้อง

ขุดลอกสระเก็บน้ าบ๎านโรงกระเบื้อง มีขนาดความ
กวา๎ง 40,60 เมตร ยาว 110,120 เมตร 
ลึก 5 เมตร พร๎อมปรับระดับคันดินรอบสระ

469,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตรสวนผลไม๎ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎  
สามารถด าเนินการได๎ทันที

469,000

77 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาเชียร หมูํที่ 4 ต าบลทําขนอน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
810 ตารางเมตร

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและสํงเสริมการขนสํงสินค๎าการเกษตร 
เชํน ปาล์มน้ ามันผลไม๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

492,000

78 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิกุลทอง 2 หมูํที่ 8 
ต าบลทําขนอน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร โดยเฉพาะพืชผัก
ผลไม๎ ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

499,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 22/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

79 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสร๎างสรรค์ หมูํที่ 15 
ต าบลทําขนอน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
810 ตารางเมตร

492,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พืชผัก และไม๎ผล  
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 545 คน เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

492,000

80 กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวถิีประชารัฐ
แบบพอเพียง จดุที่ 1 หมูํที่ 7 
องค์การบริหารสํวนต าบลน้ าหัก

กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวถิีประชารัฐ แบบพอเพียง 
ฐานรากวางบนดิน กวา๎ง 8.15 เมตร
ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

499,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ าหัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างฝายเพื่อเป็นแหลํงน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตรสวนผลไม๎ โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

499,000

81 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาเอ็น บ๎านทุํงลาน หมูํที่ 9 
บ๎านทุํงลาน องค์การบริสํวนต าบล
ทํากระดาน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 800.00 ตารางเมตร

466,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทํากระดาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 30 คน 
และผ๎ูประกอบการ 5 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

466,000

82 กํอสร๎างถนนลาดยาง ชนิดผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE 
สาย สฎ.ถ.101-01 สะพานหิน 
ต าบลบ๎านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยาง ชนิดผิวทาง ASPHALTIC 
CONCRETE ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 6.00 เมตร 
(ไมํมีไหลํทาง) ระยะทาง 2,400.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
ไมํน๎อยกวาํ 14,442.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด

9,992,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านท าเนียบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางเพื่ออ านวยความสะดวก
การสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตรทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกรจ านวน 6,556 คน และประชาชน 1,700 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

9,992,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 23/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

83 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาหมูํบ๎าน หมูํที่ 3 
บ๎านยํานยาว

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 216 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
860 ตารางเมตร

499,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และมีถนนที่มีมาตรฐาน 
และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

499,000

84 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวงัพลาย - เขาวง หมูํที่ 5 
องค์การบริหารสํวนต าบลยํานยาว

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกวา๎ง 5 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหลํทางหินคุกกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
10,000 ตารางเมตร

5,552,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลยํานยาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชนโดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,552,000

85 กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวถิีประชารัฐ
แบบพอเพียง จดุที่ 3 หมูํที่ 7 
องค์การบริหารสํวนต าบลน้ าหัก

กํอสร๎างฝายชะลอน้ าวถิีประชารัฐ แบบพอเพียง 
ฐานรากวางบนดิน กวา๎ง 8.15 เมตร
ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

499,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ าหัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างฝายเพื่อเป็นแหลํงน้ าในชุมชน
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎งในพื้นที่ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
โดยเฉพาะสวนผลไม๎ และสวนปาล์มน้ ามันอยํางเพียงพอ  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

499,000

86 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย กิโลเมตร31 - บางนารายณ์ 
หมูํที่ 4 ต าบลถ้ าสิงขร 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร 
หนา 0.35 เมตร ไหลํทางหินคลุกกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมํน๎อยกวาํ 2,635.00 ตารางเมตร

1,525,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลถ้ าสิงขร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร
เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,525,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 24/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

87 ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท๎องถิ่น 
สฎ.ถ.51-00 สายมํวงลีบ หมูํที่  2 
 –สวนปราง หมูํที่  5  
ต าบลคลองสระ   
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
โดยท าการเกรดเกล่ียบดอัดแนํนชั้นพื้นทางเดิม 
ขนาดกวา๎ง 5.60 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  บดอัดแนํนไมํน๎อยกวาํ 95% 
Modified Proctor Density ชั้นพื้นทางหินคลุก 
ขนาดกวา๎ง 5.20 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมํน๎อยกวาํ
1,560 ลูกบาศก์เมตร CBR 80% บดอัดแนํน
ไมํน๎อยกวาํ 95% Modified  Proctor Density 
พร๎อมปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร และวางทํอระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

5,680,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองสระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงซํอมสร๎างถนนลาดยางในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง มีถนนที่มีมาตรฐาน 
และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา และผลไม๎ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,680,000

88 ปรับปรุงถนนสายทําเฟือง-ก าสน  
หมูํที่ 9 ต าบลกรูด

ปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ช ารุดพร๎อมเทผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทางหินคลุก
บอดอัดแนํน หนา 0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกข๎าง
ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลกรูดก าหนด

5,403,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลกรูด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับถนนพื้นทางเดิมและเทผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และมีถนนที่มีมาตรฐาน 
และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม๎ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

5,403,000

89 กํอสร๎างถนนกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทําโพธิ ์- วดัคูหา 
หมูํที่ 8 ชุมชนบ๎านหนองสวน 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทําโพธิ ์- 
วดัคูหา กวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 995 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,970 ตารางเมตร พร๎อมไหลํทางหินคลุก
กวา๎งเฉล่ีย 0.50 เมตร หมูํที่ 8 
ชุมชนบ๎านหนองสวน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

3,545,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
กาญจนดิษฐ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง มีถนนที่มีมาตรฐานและขนสํงสินค๎า
ผลิตภัณฑ์ OTOP เชํน ไขํเค็ม และน้ าพริกเผาหอยนางรม ออกสํูตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,545,000

90 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนซอยอินทรักษ์ หมูํที่ 7 
ต าบลช๎างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนซอย
อินทรักษ์ ขนาดความกวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 870 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,220 ตารางเมตร หมูํที่ 7 ต าบลช๎างขวา 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี

2,931,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
ช๎างขวา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ข๎าว 
ยางพาราออกสํูตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,931,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 25/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

91 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาน๎อย บ๎านไสขุนอินทร์ 
หมูํที่ 3

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
7,500.00 ตารางเมตร

4,083,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบลช๎าง
ซ๎าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ถนนมีมาตรฐาน และขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ข๎าว และยางพารา 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,083,400

92 กํอสร๎างถนนคอนกรีตสายทุํงเลียบ 
ตอน 2 หมูํที่ 2 บ๎านบํอโฉลก

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 1,087 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,440 ตารางเมตร

3,620,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงกง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,620,000

93 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยตานวย หมูํที่ 1 
บ๎านควนนิมิต ต าบลทุํงรัง 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

โดยท าการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 534.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมํน๎อยกวาํ 2,138.17 ตารางเมตร พร๎อมติดต้ัง
ปูายประชาสัมพันธโ์ครงการรวมทั้งปูายเตือน
ความปลอดภัยระหวาํงด าเนินการกํอสร๎าง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงรังก าหนด

1,114,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชนเนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,114,000

94 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายน้ าร๎อน – เขานาง หมูํที่ 9 
บ๎านกงตอ ต าบลคลองสระ 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยท าการเกรด
บดอัดแนํนชั้นพื้นทางเดิม ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร
ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวาํ  4,875.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ องค์การบริหารสํวนต าบลคลองสระก าหนด

3,200,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองสระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ยางพารา
ปาล์มน้ ามันและผลไม๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
เกษตรกร 1,500 คน และผ๎ูประกอบการ 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,200,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 26/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

95 กํอสร๎างถนนกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระมโนราห์ หมูํที่ 4
ต าบลบ๎านใต๎ อ าเภอเกาะพะงัน

กํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสระมโนราห์
หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านใต๎ อ าเภอเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  กวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,654,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบล
บ๎านใต๎

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรขนสํงสินค๎าการเกษตร และสินค๎า OTOP 
เชํน มะพร๎าว ทุเรียน น้ ามันมะพร๎าวสกัดเย็น และน้ าผ้ึง ไปยังแหลํงจ าหนําย 
และสํงเสริมการทํองเที่ยวบนเกาะ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
ประชาชน ผ๎ูประกอบการ และนักทํองเที่ยว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,654,000

96 กํอสร๎างขยายผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
สุขาภิบาล (สฎ ถ11-003)

ขยายผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ให๎ได๎ขนาดกวา๎ง 1.50-2.50 เมตร 
ยาวรวม 1,930 เมตร พื้นที่รวมเฉล่ียไมํน๎อยกวาํ 
3,860 ตารางเมตร

2,343,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
เคียนซา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนใน
ชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร
และประมง เชํน ปลา ยางพารา ออกสํูตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,343,000

97 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเกียรติทวี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกียรติทว ี
หมูํที่ 19 ต าบลเสด็จ ระยะทางยาว 300 เมตร 
กวา๎ง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไมํน๎อยกวาํ 750 ตารางเมตร

490,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ๎านเสด็จ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
โดยมีกลํุมเปูาหมายประมาณ 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

490,000

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเขาตอก-ทุํงทอง หมูํที่ 3,5 
ต าบลเขาตอก

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 2,025 เมตร 
หนา 0.5 เมตร (ชํวง กิโลเมตร0+000 ถึง 
กิโลเมตร 2+025)

3,747,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเขาตอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา
ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,747,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 27/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

99 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทําโก-บํอววั 
(ชํวงที่ 3) หมูํที่ 9 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา๎ง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 6,050 ตารางเมตร

3,643,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลปากแพรก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 351 ครัวเรือน 
เกษตรกร 300 ครัวเรือน ผ๎ูประกอบการ 50 คน และอื่นๆ 51 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,643,000

100 กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนธรรมานุวตั

กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร กวา๎ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 5,500 ตารางเมตร

4,325,000  เทศบาลเมืองดอนสัก  เทศบาลเมืองดอนสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา
ปาล์มน้ ามันสามารถเพิ่มการจา๎งงาน จ านวน 50 คน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็น
ประชาชน 3,000 คน เกษตรกร 30 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,325,000

101 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
รหัสสายทาง สฎ.ถ 56-006 
สายองค์การบริหารสํวนต าบล 1 
หมูํที่ 4-6

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร

4,270,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลชลคราม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา
ปาล์มน้ ามัน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 200 ครัวเรือน 
เกษตรกร 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,270,000

102 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสลึง หมูํที่ 1 
ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5.00 เมตร
ยาว 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
3,600.00 ตารางเมตร ถมหินคลุก ไหลํทาง 
กวา๎ง 0.50 เมตร ยาว 720.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข๎างถนน พร๎อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ปูาย

1,768,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไชยคราม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
ปาล์มน้ ามันมะพร๎าว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,768,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 28/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

103 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายนายสัมฤทธิ-์นายแนม
หมูํที่ 4 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยางแอตฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา๎ง 5 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม๎น๎อยกวาํ 6,150 ตารางเมตร

3,637,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลปากแพรก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการขนสํง
สินค๎าการเกษตร เชํน ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และผลไม๎ (เงาะ ทุเรียน มังคุด) 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 373 ครัวเรือน เกษตรกร 350 ครัวเรือน และ
ผ๎ูประกอบการ 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,637,000

104 กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านแบบ
ผิวดินขนาดใหญํ

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านแบบผิวดินขนาดใหญํ
บ๎านทําไท หมูํที่ 6 ต าบลคลองพา อ าเภอทําชนะ

6,746,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองพา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน
เพื่อให๎มีปริมาณน้ าที่เพียงพอส าหรับรองรับประชาชนที่เดินทางกลับมา
อยูํในพื้นที่และประกอบอาชีพการเกษตร เชํน การปลูกพืชผัก และไม๎ผล 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 960 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

6,746,000

105 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนายบุญชุม-คลองหิด หมูํที่ 14
ต าบลคันธลีุ อ าเภอทําชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบุญชุม-
คลองหิด หมูํที่ 14 ต าบลคันธลีุ อ าเภอทําชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขนาดความกวา๎ง 5.00 เมตร
ความยาว 700 เมตร ไหลํทางลูกรังกวา๎งข๎างละ 
0.50 เมตร เป็นไปตามแบบองค์การบริหารสํวน
ต าบลคันธลีุ

2,013,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลคันธลีุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน
มะพร๎าว ออกสํูตลาด 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,013,000

106 กํอสร๎างถนนสายห๎วยรังแรัง 
บ๎านหนองบุญแก๎ว หมูํ 10 
ต าบลทําขนะ อ าเภอทําชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหลีก กวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 เมตร

2,552,400 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําชนะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
และผลไม๎ (เงาะ มังคุด) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,552,400

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 29/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

107 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยลํุมหงส์ หมูํที่ 22 
ต าบลประสงค์ อ าเภอทําชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหลํทางลูกรัง 
ข๎างละ 0.50 เมตร

8,698,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลประสงค์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา ไม๎ผล
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

8,698,000

108 กํอสร๎งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย 4112 (สายคลองเล่ือย) - 
โรงค า - บ๎านกาะมูข-์เชื่อมตํอ
ต าบลปุาเว - อ าเภอใซยา หมูํที่ 1

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 5 เมตร
ยาว 2,354 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง
ข๎างละ 0.50 เมตร

7,891,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลวงั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเ
พื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
ไม๎ผล
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

7,891,000

109 กํอสร๎างถนนกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทําหัก ชํวงที่ 4 
หมูํที่ 5 ต าบลสมอทอง เชื่อม
หมูํที่ 5 ต าบลคลองพา 
อ าเภอทําชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 978 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางลูกรัง 
ข๎างละ 0.50 เมตร

3,202,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลสมอทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรและขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และทุเรียน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นกลํุมผ๎ูปลูกยางพารา
และปาล์มน้ ามัน แปลงใหญ ํรวม 1,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,202,000

110 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศิลป์ชัย - โรงเรียนบ๎านห๎วยชัน
หมูํที่ 5

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย งานผิวจราจร
 กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 1,790.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
8,950 ตารางเมตร

4,670,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงเตาใหมํ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและการขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพารา เงาะ ทุเรียน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,670,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 30/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

111 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตภาคการเกษตร

ขุดลอกหนองน้ าหัก ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวาํ 
111,394.29 ลูกบาศก์เมตร 
(ปากกวา๎ง 66-105 เมตร ความลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร หมู4ํ ต าบลทําชี อ าเภอนาสาร)

6,534,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลทําชี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคเพื่อการเกษตร เชํน ผลไม๎ ข๎าว และยางพารา 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

6,534,000

112 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมูํที่ 6
ต าบลน้ าพุ อ าเภอบ๎านนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เทิดพระเกียรติ หมูํที่ 6 ต าบลน้ าพุ 
อ าเภอบ๎านนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยท าการร้ือคันทางเดิมและบดอัด ขนาดความ
กวา๎ง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 867 เมตร 
โดยมีพื้นที่ 3,901.50 ตารางเมตร งานกรุยทาง
ขนาดกลาง จ านวน 1,950.75 ตารางเมตร 
ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแนํน) หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร จ านวน 585.22 ลูกบาศก์เมตร 
งาน Prime coat จ านวน 3,901.50 ตารางเมตร 
งานผิวทางแอสฟัลท์ติก  หนา 0.04 เมตร 
จ านวน 3,901.50 ตารางเมตร 
งานตีเส๎นจราจร สีเทอโมพลาสติก 
สีขาว จ านวน 173.40 ตารางเมตร 
สีเหลือง จ านวน 9.63 ตารางเมตร พร๎อมติดต้ัง
ปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารสํวนต าบลน้ าพุ

1,800,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลน้ าพุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
และผลไม๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
และเกษตรกร 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,800,000

113 กํอสร๎างถนนลาดยางสายนบกุย - 
ควนทัง เชื่อมตํอ หมูํที่ 1 หมูํที่ 3 
หมูํที่ 5 ต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ๎านนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยาง ระยะทาง 1,770 เมตร 
ความกวา๎ง 5.00 เมตร ไมํมีไหลํทาง 
พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 8,850 ตารางเมตร

4,357,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบล
คลองปราบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนและการขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา เงาะ 
ทุเรียน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

4,357,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 31/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

114 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายใต๎ทํา หมูํที่ 4 บ๎านห๎วยคุย 
ต าบลทรัพย์ทว ีอ าเภอบ๎านนาเดิม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ
4,650.00 ตารางเมตร) และงานไหลํทางหินคลุก
เกล่ียเรียบกวา๎งเฉล่ียข๎างละ 0.50 เมตร
พร๎อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธจ์ านวน 2 ปูาย  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) และปูายมาตรฐาน
โครงการจ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการ ขององค์การบริหารสํวนต าบล
ทรัพย์ทวี

2,762,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทรัพย์ทวี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร เชํน ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และผลไม๎ โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 500 ครัวเรือน 
และพื้นที่เกษตร 2,700 ไรํ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

2,762,000

115 ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ า
หมูํที่ 10 ต าบลบ๎านนา 
อ าเภอบ๎านนาเดิม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกสระน้ าให๎ได๎ความลึกประมาณ 2 เมตร 
กวา๎ง 26 เมตร ความยาว 200 เมตร 
ความลึก 2 เมตร และเรียงหินใหญเํพื่อปูองกัน
การพังทลายบริเวณขอบสระน้ า พร๎อมกํอสร๎าง
บันไดลงสระน้ า

1,202,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระเพื่อกักเก็บน้ าไวใ๎ช๎เพื่อการเกษตร 
โดยในพื้นที่มีการปลูกไม๎ผล เชํน เงาะ ทุเรียน และพืชผัก โดยมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นพื้นที่เกษตรประมาณ 400 ไรํ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
และสามารถด าเนินการได๎ทันที

1,202,000

116 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีตสายสวนปาล์ม –
ไฟฟูาลิกไนต์ หมูํที่ 6 บ๎านคลองยา
ต าบลนาใต๎ อ าเภอบ๎านนาเดิม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
กวา๎ง 6.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

10,000,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลนาใต๎

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุและขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร ได๎แกํ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

10,000,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 32/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

117 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท๎องถิ่น สฎ.ถ.
59-005สายซอยสหกรณ์ ซอย 2 
หมูํที่ 4 ต าบลต๎นยวน เชื่อมตํอ 
หมูํที่ 13 ต าบลคลองชะอุํน 
อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
กวา๎ง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร
สํวนต าบลต๎นยวน อ าเภอพนม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํทางกวา๎ง
ข๎างละ 0.50 เมตร

3,570,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลต๎นยวน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการคมนาคมและขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
และทุเรียน โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นเป็นประชาชน 390 คน 
และเกษตรกร 300 คน และมีการจา๎งแรงงานในพื้นที่กํอสร๎าง 
จ านวน 28 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 120 วนั 
คิดเป็นเงิน 1,071,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,570,000

118 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ๎านนายเชาวลิตร หมูํที่ 1 
ต าบลพนม

กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ฯ 
ผิวจราจรกวา๎ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 
4,800 ตารางเมตร

3,567,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลพนม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและขนสํงสินค๎าเกษตร 
เชํน ยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,567,300

119 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางปง - ทุํงถั่ว หมูํที่ 8,9,12 
ต าบลพนม อ าเภอพนม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. เกรดเกล่ียพร๎อมบดอัดถนน
2. เทคอนกรีตพื้นถนน กวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  
3. เทคอนกรีตพื้นถนน กวา๎ง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
4. ถมหินคลุกไหลํทาง

1,337,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลพนม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยเป็นการกํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนสํงผลผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม  เชํน ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

1,337,000

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 33/34



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

120 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านออก-สองแพรก หมูํที่ 4

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,600 ตารางเมตร ลงไหลํทางหินผุ 2 ข๎างทาง 
ข๎างละ 0.50 เมตร

3,711,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ต าบลพลูเถื่อน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให๎กับประชาชนในชุมชน
และขนสํงสินค๎าเกษตรเชํน ยางพารา และข๎าวซ๎อมมือ 
โดยมีกลํุมเปูาหมายเป็นประชาชน 711 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

3,711,000

121 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต๎นบก หมูํที่ 6 ต าบลเขานิพันธ์
อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต๎นบก หมูํที่ 6
กวา๎ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,025.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมถมหินคลุกไหลํทาง
เกล่ียเรียบ

7,939,000  กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลเขา
นิพันธ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกิจ

 กลํุมอาชีพ 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวตัถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสํงเสริม
การขนสํงสินค๎าการเกษตร เชํน ยางพารา และสํงเสริมการทํองเที่ยวเขาถ้ าปลา
และถ้ าค๎างคาว โดยจะท าให๎มีการจา๎งงานเพิ่มขึ้น 250 คน และมีกลํุมเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,250 คน เกษตรกร 550 คน ผ๎ูประกอบการ 120 คน
และนักทํองเที่ยว 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ๎วน มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ 
สามารถด าเนินการได๎ทันที

7,939,000

337,041,200 331,150,900รวม 121 โครงการ

เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน๎า 34/34



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พระจนัทร์หลากสี...ที่พะงัน 2021 
(Koh Phangan Colormoon 
Festival 2021)

จา้งเหมาจดักิจกรรม จ านวน 3 วนั 2 คืน 
ประกอบด้วย 
1. จดัเตรียมสถานที่ (2,000,000 บาท)   
2. ผลิตส่ือและโฆษณาประชาสัมพันธ ์
(920,000 บาท)
3. จดุคัดกรองโควดิ 2 จดุ (30,000 บาท)
4. จดุ Check in 5 โซน (1,500,000 บาท) 
5. กิจกรรมบนเวที 3 วนั @ 5 กิจกรรม 
(750,000 บาท) 
6. กิจกรรมวถิีพะงัน 5 โซน ( 500,000 บาท)
7. แข่งขันทักษะอาชีพพื้นถิ่น (150,000 บาท)
8. นิทรรศการ Art& Music (750,000 บาท) 
9. ปั่นเพื่อการท่องเที่ยว (800,000 บาท)
10. พิธเีปิดงาน  (500,000 บาท) 
11. ออกร้านสมุนไพรพื้นบ้าน (300,000 บาท)
12. ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว 10 ส่ือ 
(1,000,000 บาท)
13. ประสานงาน (300,000 ล้านบาท)

9,500,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขนาดใหญ ่ค่าใช้จา่ยส่วนใหญเ่ป็นการจา้งเหมาจดังาน และไม่เชื่อมโยงถึง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ชัดเจน 
รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมอาจไม่ได้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข
ในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามที่จงัหวดัก าหนด 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้า่ยเงินกู้
โครงการที่ไมเ่หน็ควรสนับสนุน ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถ่ิน : ระดบัพ้ืนที่

จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 1/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 การส่ือสารการตลาดประชาสัมพันธ์
แบบครบวงจร เพื่อเปิดและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
Koh Phangan Official Media

จา้งเหมาด าเนินการ 
1. จดัท าแผนที่ส่ือสารการท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
ยุค 5 G (700,000 บาท) 
2. จดัท า Website และ Webpage แนะน า
และส่งเสริมการท่องเที่ยว (1,200,000 บาท) 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง 
ด้านการท่องเที่ยวเกาะพะงัน (500,000 บาท) 
4. จดัท า QR CODE ระบบ ONLINE 
เล่าเร่ืองแหล่งท่องเที่ยวเกาะพะงัน ระบบเสียง 
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว (500,000 บาท) 
5. จดัท า Content เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ 
(2,000,000 บาท) 
6. รายงานผลการด าเนินงาน (100,000 บาท)

5,000,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวรวมทั้งการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการและการด าเนินงานไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนที่ชัดเจนและระบุผลลัพธโ์ครงการไม่ชัดเจน 

 

2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

ยกระดับศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของจงัหวดั ประกอบด้วย
1. ฝึกอบรม life guard (อาสาสมัคร) 
หลักสูตรเบื้องต้น จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นละ 7 วนั (2,500,000 บาท)
2. อบรมมาตรฐาน SHA ให้กับผู้ประกอบการ 
200 คน 2 วนั (800,000 บาท)
3. อบรมผู้ประกอบการด้านการตลาด 3 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 2 วนั (1,000,000 บาท)
4. อบรมบุคลากรด้านสุขอนามัย (คัดกรองโรค) 
4 รุ่น รุ่นละ 50 คน (2,100,000 บาท)
5. อบรม Life Guard (จนท.ปภ.) 2 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน รุ่นละ 5 วนั (1,600,000 บาท)
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 10 ชุมชน  
ชุมชนละ 100,000 บาท (1,000,000 บาท)
7. กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน 5 ชุมชน 
ชุมชนละ 300,000 บาท (1,200,000 บาท)
8. สนับสนุนเส้ือชูชีพ 120 ตัว (70,000 บาท)
9. พัฒนาศักยภาพกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
10 ชุมชนๆ ละ 30 คน 5 วนั (600,000 บาท)

11,176,500  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข โดยกิจกรรมเป็นการ
รวมคนจ านวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จงัหวดัก าหนด
และกิจกรรม 6-9 ขาดความชัดเจนของพื้นที่เปูาหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการด าเนินโครงการไม่แสดงความเชื่อมโยง
สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 2/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 ตามรอยอารยธรรมศรีวชิัย จา้งเหมาจดักิจกรรม
1. การแสดงศิลปินทุกแขนงทุกสาขา
และงานศิลปะของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
(17,500,000 บาท) 
2. การสาธติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
(1,000,000 บาท) 
3. การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตามรอยอารยธรรม
ศรีวชิัย (1,500,000 บาท)

20,000,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาด าเนินการเพื่อจดัแถลงข่าว
และแสดงผลงานของศิลปิน จดัจ าหน่ายสินค้าและจา้งเหมาส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซ่ึงไม่ได้ระบุรายละเอียดของกลุ่มเปูาหมายและกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน รวมทั้งไม่ระบุผลลัพธ์
ของโครงการที่ชัดเจนและไม่ได้จ าแนกแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายเดือน

5 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เดินทางและปูองกันระวงัภัยพร้อม
ห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 5 
ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ า
สาธารณะ และเป็นสถานที่แสดงสินค้าของดี
ต าบลบางงอน ประกอบด้วย
1. อาคารขนาด 18 x 6 เมตร 1 หลัง 
666,000 บาท
2. งานถมดิน วงเงิน 81,000 บาท
3. งานห้องน้ า 1 หลัง 854,000 บาท
4. งานศาลา 1 หลัง 399,000 บาท

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางงอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินทาง
และปูองกันระวงัภัยพร้อมห้องน้ าสาธารณะ ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ รวมทั้งไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของพื้นที่และไม่ระบุตัวเลขงบประมาณในแผนการใข้จา่ยเงินที่ชัดเจน 

6 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์เกาะสมุย

สร้างส่ือวดีีโอ ท่องเที่ยวชุมชน 6 ส่ือ 
ความยาว 4-6 นาที และส่ือภาพนิ่ง โดย
1. จา้งช่างภาพวดิีโอ 7 คน (105,000 บาท)  
2. ช่างภาพโดรน 6 คน (60,000 บาท) 
3. นายแบบ 5 คน (25,000 บาท)
4. ค่าเช่ารถ 5 คัน 5 วนั (10,000 บาท) 
5. ช่างภาพนิ่ง 5 คน (50,000 บาท) 
6. ค่าเช่าไฟ 10 วนั (8,000 บาท)

258,000 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งท าส่ือประชาสัมพันธเ์พียงอย่างเดียว
ค่าใช้จา่ยส่วนใหญข่องโครงการเป็นการจา้งช่างภาพและนายแบบ โดยไม่ได้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

7 เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ไปสู่ระดับสากล

น าแกนน ากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนไปศึกษาดูงาน
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนอื่นๆ 3 แห่ง 
ที่ประสบความส าเร็จ พร้อมถอดบทเรียน 
ในแต่ละวนัโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
(ศึกษาดูงาน 21 คน 5 วนั)

318,200 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการน าแกนน ากลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ โดยกิจกรรมไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน รวมทั้งไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 
นอกจากนี้ยังไม่ระบุจ านวนและกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน รายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จา่ยไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จา่ยเงิน
    

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 3/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปึก หมู่ที่ 1
ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ปรับปรุงสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ออกก าลังกายและจดักิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
ของชุมชน โดยด าเนินการ
1. งานอาคาร (ห้องน้ า) 1 หลัง 
วงเงิน 854,205 บาท
2. ลานออกก าลังกาย 2 ลาน 
วงเงิน 2,590,521 บาท
3. ลานคอนกรีต 1 แห่ง ขนาดกวา้ง 25 เมตร 
ยาว 50 เมตรวงเงิน 720,677 บาท
4. ม้านั่ง วงเงิน 30,000 บาท
5. ศาลาพัก 2 หลัง วงเงิน 799,282 บาท

5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางงอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายและพื้นที่
ส าหรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ซ่ึงไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน รวมทั้งไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนที่ขัดเจน 
นอกจากนี้ โครงการไม่ได้ระบุวตัถุประสงค์และตัวชี้วดัที่ไม่ชัดเจน  

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดต้นยวน 
หมู่ที่ 5 ต าบลบางงอน 
อ าเภอพุนพินจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ปลูกต้นไม้พร้อมปรับปรุงสวนหย่อมท าทางเดิน/วิง่
เป็นสถานที่ออกก าลังกาย โดยด าเนินการ
1. ถมดินและเขื่อนปูองกันตล่ิง (3,040,000 บาท) 
 2. ถนนทางเข้า กวา้ง 6 เมตร ยาว 95 เมตร 
(230,000 บาท) 
3. ถนนรอบสนามกีฬา กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 550 เมตร (1,010,000 บาท) 
4. พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถ 
(490,000 บาท) 
5. ศาลาทรงไทย 2 แห่ง (590,000 บาท)
7. ห้องน้ า (650,000 บาท) 
8. ไฟฟูาแสงสวา่งโซล่าเซลล์ 400 W 70 ต้น 
(ต้นละ 23,000 บาท) (1,610,000 บาท)  
9.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ (212,000 บาท)
10. อุปกรณ์สนามฟุตบอล (ประตูฟุตซอล 
ปูายบอกคะแนน ชุดตาข่ายพร้อมเสา 
โต๊ะกรรมการ) (45,000 บาท)

10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางงอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกต้นไม้พร้อมปรับปรุงสวนหย่อม
ท าทางเดิน/วิง่ เป็นสถานที่ออกก าลังกาย พร้อมก่อสร้างศาลาพักผ่อน
และห้องน้ าสาธารณะ ซ่ึงยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
รวมทั้งไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนที่ชัดเจน  

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 4/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน
เพื่อการพัฒนาการเกษตร
จากสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. จดัท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน 
(พืช สัตว ์การประมง) จ านวน 17 กลุ่ม 
กลุ่มละ 20 คน โดยสนับสนุนกลุ่มละ 
400,000 บาท (6,800,000 บาท) แบ่งเป็น 
การปลูกพืช (ไม้ผล) การเล้ียงสัตว ์(ไก่ไข)่ 
และการเล้ียงปลา พร้อมวสัดุ อุปกรณ์
2. ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ปลอดภัย 
(ปลูกทดแทนสวนปาล์ม) 50 ราย 
รายละไม่เกิน 10 ไร่ รวม 500 ไร่ โดยสนับสนุน
พันธุข์้าว 10 กิโลกรัม ปุ๋ย 25 กิโลกรัม 
และ 20  กิโลกรัม/ไร่ (740,000 บาท) 
3. สนับสนุนกล่องบล็อกข้าว 17 กล่อง 
เคร่ืองซีล 17 เคร่ือง ถุงซีล 17 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5  กิโลกรัม
4. สนับสนุนพันธุพ์ืช ได้แก่ หน่อกล้วยหอมทอง 
250 ไร่ๆ ละ 200 ต้น ปุ๋ย 50  กิโลกรัมต่อไร่ 
ถุงคลุมกล้วย 100 ใบต่อไร่ (1,430,000 บาท) 
และสมุนไพร(ฟูาทลายโจร 2 กลุ่ม พื้นที่ 10 ไร่ 
กลุ่มละ 1,000 ต้น ปุ๋ย 250 กก./ไร่) 
(และขมิ้นทอง 2 กลุ่ม พื้นที่ 30 ไร่
ไร่ละ 400  กิโลกรัม ปุ๋ย 50 กิโลกรัม/ไร่)
(730,000 บาท) 
5. ติดตามประเมินผล (120,000 บาท)  

9,839,100  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการท าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 17 กลุ่ม และสนับสนุนเมล็ดพันธุแ์ละเคร่ืองจกัรการเกษตร
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการอบรมให้ความรู้หรือส่งเสริมช่องทางการตลาดให้
กลุ่มเปูาหมายเพื่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าขาดความชัดเจนที่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ไม่มีความเหมาะสมทั้งในด้านการด าเนิน
กิจกรรมและงบประมาณ รวมถึงเป็นการจดัซ้ือครุภัณฑ์เพื่อแจกจา่ย
ประชาชนโดยตรง

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 5/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 มหกรรมมะพร้าวชาวสมุย จา้งเหมาจดันิทรรศการและออกร้าน
เพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าว 
บริเวณหาดบ่อผุดหรือพรุเฉวง ประกอบด้วย
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ ์(207,000 บาท)
   - สปอตโฆษณา 1 ชุด แผ่นปูายติดรถแห่ 
เผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์
2. การแสดงต่างๆ เวทีกลาง 3 วนั (177,000 บาท)
   - จดัเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง เช่าเคร่ืองไฟ 
เต็นท์ 20 หลัง
3. นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์มะพร้าว 3 วนั 
(195,000 บาท) 
   - จา้งเหมาจดันิทรรศการพันธุม์ะพร้าว 
การดูแลรักษา การก าจดัศัตรูพืช วถิีชีวติและภูมิ
ปัญญาชาวสวนมะพร้าว สาธติและแสดงผลิตภัณฑ์
4. ประสานงาน (21,000 บาท)

600,000 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยค่าใช้จา่ยส่วนใหญเ่ป็นการจา้งเหมาจดังาน ซ่ึงไม่เชื่อมโยงถึงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรม
อาจไม่สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามที่จงัหวดัก าหนด  

12 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน

1. พัฒนาอาชีพผู้ประกอบการใหม่ 
จ านวน 50 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน (1 รุ่นๆ ละ 2 วนั) 
(2,240,000 บาท) 
2. อบรมตลาด online 2 รุ่นๆ ละ 50 คน 
และศึกษาดูงาน (420,000 บาท) 
3. จา้งเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ละ 35,000 บาท (3,500,000 บาท) 
4. จา้งนักการตลาด 3 คนๆ ละ 15,000 บาท 
จ านวน 5 เดือน
5. จดัท า OTOP Mobile น าผู้ประกอบการ
ไปจ าหน่ายสินค้า คร้ังละ 40 ร้านค้า 
(600,000 บาท) 
6. สร้างช่องทางการตลาด (Road Show OTOP) 
3 คร้ังๆ ละ 4,000,000 บาท 
(12,000,000 บาท) 
7. จดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน 5 แห่ง 
แห่งละ 40,000 บาท (200,000 บาท)
8. บริหารและติดตามโครงการ (30,000 บาท)

18,090,600  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการไม่ได้ระบุหลักการเหตุผล
และกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน และค่าใช้จา่ยส่วนใหญเ่ป็นการจา้งเหมาบริการ
จดังานขายสินค้าและดูงานในต่างจงัหวดัซ่ึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯ ในปัจจบุัน นอกจากนี้มีค่าจา้งเหมานักการตลาด/นักส่งเสริม
ท่องเที่ยวชุมชน 3 คนซ่ึงควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจา้หน้าที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชน 

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 6/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ยกระดับอาชีพเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยประกอบด้วย การส ารวจและวางแผนพัฒนา
ยกระดับอาชีพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
การยกระดับบรรจภุัณฑ์ การส่งเสริมการขาย
ตลาดออนไลน์ การประเมินผล และการท าส่ือ
ประชาสัมพันธสิ์นค้าชุมชน โดยด าเนินการ
ให้กับกลุ่มวสิาหกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปลอดสารพิษ ต าบลเสวยีด
อ าเภอท่าฉาง เป็นการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟูา
50 คน (630,000 บาท)  
2. กลุ่มแปรรูปบ้านห้วยทรายขาว ต าบลขุนทะเล
อ าเภอเมือง ส่งเสริมการท าเคร่ืองแกง 50 คน 
(530,000 บาท)
3. กลุ่ม.ท าดอกไม้ประดิษฐ์ ต าบลไทรขึง 
อ าเภอพระแสง  ส่งเสริมการท าดอกไม้ประดิษฐ์
และของช าร่วย (500,000 บาท) 
4. กลุ่มท าเคร่ืองแกง ต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง
 ส่งเสริมการท าเคร่ืองแกง (530,000 บาท)

2,217,400  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี

ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวชิาการ 10

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมบางส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ เช่น การจดัเก็บข้อมูลและการวางแผน การค้นหา อัตลักษณ์
ชุมชน การสรุปและประเมินผล นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ยส่วนใหญเ่ป็นค่าจา้งวทิยากร
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 76.3 ของค่าใช้จา่ยทั้งหมด 

14 ตลาดนัดสินค้าเกษตร
และสินค้าชุมชน

จดังานตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
ภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ประกอบด้วย
1. รณค์ประชาสัมพันธ ์และรับสมัครเกษตรกรและ
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า 
(357,000 บาท) 
   - จา้งรถแห่ ปูายประชาสัมพันธ ์สปอตโฆษณา
   - จดันิทรรศการกลุ่มอาชีพเกษตร 10 กลุ่ม
2. จดัหาสถานที.่จดัเวทีกลางและจ าหน่ายสินค้า 
5 วนั (643,000 บาท) 
   - จดัเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟ เต็น สายไฟ
 หลอดไฟ ปล๊ักไฟ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ 
   - ค่าเก้าอี้ / เช่าสายไฟ / เช่าเคร่ืองก าเนิดไฟฟูา
 / เช่าเต็นท์ / เช่าเวที  
   - ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 37,000 บาท

1,000,000 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานและสร้างพื้นที่ตลาดส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนชั่วคราว ซ่ึงไม่แสดงถึงความยั่งยืนของ
โครงการ รวมทั้งไม่ได้ก าหนดสถานที่จดังานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ย
ส่วนใหญเ่ป็นการจา้งเหมาการจดังานซ่ึงไม่เชื่อมโยงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และการด าเนินกิจกรรมอาจไม่สอดคล้องกับ
มาตรการด้านสาธารณสุขในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จงัหวดัก าหนด   

 

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 7/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 ควบคุมศัตรูมะพร้าว 
(ด้วงแรดและด้วงงวง) 
โดยการใช้กับดักล่อฟีโรโมนแบบ
ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย

สนับสนุนปัจจยัการผลิตในการก าจดัศัตรูมะพร้าว
ประกอบด้วย
1. ชุดถังกับดักพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 2,800 ชุด (1,120,000 บาท) 
2. ชุดฟีโรโมน จ านวน 8,400 ชุด (3,360,000 บาท)
3. ติดต้ังชุดกับดักและเปล่ียนฟีโรโมน 
(560,000 บาท) 
4. ค่าจา้งแรงงาน 4 คน ๆ 9,600 บาท/เดือน 
5 เดือน เพื่อส ารวจและติดตามผล 
(192,000 บาท) 
5. เบี้ยเล้ียงเจา้หน้าที่ติดตามผล 3 คน 5 เดือน 
เดือนละ 8 คร้ัง (14,000 บาท)

5,246,400 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมมีค่าใช้จา่ยส่วนใหญ่
เป็นการจดัซ้ือวสัดุทางการเกษตรเพื่อแจกจา่ยให้กับเกษตรกรโดยตรง 
โดยไม่ได้ระบุจ านวนและเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน

16 ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย ด้วยนวตักรรม
สร้างสรรค์ (Value Creation and
Innovation) เพื่อรองรับการ
บริโภควถิีใหม่ (New Normal) 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1.จดัอบรมยกระดับความรู้และทักษะ
ให้กับผู้ประกอบการ ด้านเกษตรปลอดภัย 
การใช้นวตักรรมในการผลิต การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ การรับรองมาตรฐาน 
และการตลาดออนไลน์ จ านวน 50 คน 2 วนั 
(100,000 บาท) 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ 
และการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
(2,500,000 บาท)
   - ให้ค าแนะน าสถานประกอบการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 
จ านวน 20 กิจการๆ ละ 7 วนั
   - พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์  
จ านวน 20 ต้นแบบๆ ละ 50 ชิ้น 
3. ทดสอบตลาดและเชื่อมโยงภาคการผลิต
และอาหารแปรรูปทั้ง Off line On line 1 คร้ัง 
(1,200,000 บาท)  
4. สรุปและติดตามผล (34,000 บาท) 

3,834,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นค่าใช้จา่ยของโครงการส่วนใหญ่
เป็นค่าจา้งเหมาบริการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 
รวมทั้งการทดสอบตลาด ซ่ึงไม่เชื่อมโยงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน ไม่ได้แสดงให้เห็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 8/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
ร้ัวกินได้ต้าน COVID-19

1. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ การเพาะเมล็ดพันธุ ์
การท าปุ๋ยอินทรีย์ 50 คน 3 วนั 
2. ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจดัการ
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบอุปกรณ์
(สนุนเมล็ดพันธุผั์ก และปุ๋ยอินทรีย์ 1 หมู่บ้าน  
(250,0000 บาท)

405,200  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  อ าเภอเกาะพะงัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปลูกผัก
สวนครัว รวมทั้งการจดัหาและสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่ประชาชน 
โดยอ าเภอเป็นหน่วยด าเนินการ ซ่ึงไม่สอคคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
และไม่ระบุชนิดและจ านวนของปัจจยัการผลิตที่สนับสนุน

18 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
เพื่อการพึ่งพาตนเอง

1. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการท าการเกษตร
แบบผสมผสาน (อบรม 1 วนั 10 รุ่น
รุ่นละ 35 คน) รวม 350 คน               
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต 4,114 บาท/คน

1,440,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเวยีงสระ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการจดัหา
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่ประชาชน โดยอ าเภอเป็นหน่วยด าเนินการ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ขาดการระบุหลักสูตรชนิด
และจ านวนของปัจจยัการผลิตที่สนับสนุนที่ชัดเจน ไม่ระบุแผนการใช้จา่ยเงิน
รายเดือนที่ชัดเจน 

19 ส่งเสริมตลาดออนไลน์ 
และเชื่อมโยงตลาดสินค้า
และผลิตภัณฑ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1. อบรมให้ความรู้การตลาดออนไลน์ 
จดัจา้งท าแพลตฟอร์ม ส าหรับการซ้ือขายสินค้า
ชุมชนออนไลน์ จ านวน 50 คน 1 วนั 
(470,000 บาท) 
2. จดังานจ าหน่ายสินค้า ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
จ านวน 1 คร้ัง เปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ
และเกษตรกร จ านวน 50 ราย (500,000 บาท)   
3. จดังานจ าหน่ายสินค้า ณ ภูมิภาคอื่น 
จ านวน 1 คร้ัง เปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ
และเกษตรกร จ านวน 50 ราย  (950,000 บาท)

1,929,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาพัฒนาแพลตฟอร์ม 
จดังานกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดและจดัจ าหน่ายสินค้าทั้งในและนอกพื้นที่ 
งบประมาณส่วนใหญเ่ป็นการใช้จา่ยไปกับอุปกรณ์และการจดังาน 
ซ่ึงไม่เชื่อมโยงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

20 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวสัดุ
เหลือใช้จากมะพร้าว

1. จา้งออกแบบสินค้าจากเศษกะลา 
เปลือกมะพร้าว และบรรจภุัณฑ์ 
รวม 240,000 บาท
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยสนับสนุน
กิจกรรมฝึกสาธติเพื่อผลิตบรรจภุัณฑ์จากกะลา 
และจากเปลือกมะพร้าว 50,000 บาท 

290,000 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นค่าใช้จา่ยส่วนใหญเ่ป็นการจา้งนักออกแบบ 
2 งาน เป็นเงิน 240,000 บาท ซ่ึงไม่มีความชัดเจนถึงการกระจายการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในชุมชน

21 เสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้
ในช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์

1. จดัอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์
ภาคทฤษฎี จ านวน 1 วนั เปูาหมาย 100 ราย 
2. จดัอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์
ภาคปฏิบัติ จ านวน 3 วนั เปูาหมาย 100 ราย

231,600 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

 เทศบาลนคร
เกาะสมุย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการด าเนินโครงการไม่แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และไม่ได้ระบุความพร้อม
ของการด าเนินโครงการ

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 9/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 ส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่
ให้กับเกษตรกรอาสาปศุสัตว์
และเกษตรกรทั่วไป

1. อบรมการเล้ียงไข่ไก่ให้เกษตรกร 100 คน 1 วนั 
2. สนับสนุนพันธุไ์ก่ อาหาร รายละ 5,450 บาท

592,600  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเวยีงสระ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมด้านการเล้ียงไก่ 
รวมทั้งจดัหาและสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่ประชาชน โดยอ าเภอ
เป็นหน่วยด าเนินการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ ไม่ได้ระบุชนิดและจ านวนของปัจจยัการผลิตที่จะสนับสนุน

24 ขุดลอกบางแม่ปลา หมู่ที่ 1, 6 ขุดลอกห้วยลบางแม่ปลา หมู่ที่ 1, 6 บ้านไสนา - 
บ้านควนเจริญ ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร 
ปริมาณดินขุด 17,278 ลูกบาศก์เมตร

417,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึง
ความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการด าเนินงานเป็นการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะส้ันให้กับกลุ่มแรงงานเพียงอย่างเดียว ขาดรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จา่ยของงบบริหารจดัการ ท าให้ไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการได้นอกจากนี้ขาดความชัดเจนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้แก่กลุ่มเปูาหมายภายหลังการเข้าร่วมโครงการ
 

23 พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ
และการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

ฝึกอบรม เสริมทักษะให้กลุ่มแรงงานทั่วไป/
ผู้ถูกเลิกจา้ง/วา่งงาน ด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว จ านวน 400 คน  
หลักสูตรละ 5 วนั
1. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5 รุ่น
รุ่นละ 20 คน รวม 100 คน 
(ค่าวสัดุฝึก 314,950 บาท)
2. สาขาพนักงานแม่บ้านโรงแรม 3 รุ่น
รุ่นละ 20 คน รวม 60 คน 
(ค่าวสัดุฝึก 212,037 บาท)
3. สาขาพนักงานผสมเคร่ืองด่ืม 3 รุ่น
รุ่นละ 20 คน รวม 60 คน 
(ค่าวสัดุฝึก 190,974 บาท)
4. สาขาผู้ประกอบอาหารไทย 3 รุ่น
รุ่นละ 20 คน รวม 60 คน 
(ค่าวสัดุฝึก 187,734 บาท)
5. สาขาพนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน 
(ค่าวสัดุฝึก 193,740 บาท)
6. สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 รุ่น จ านวน 
60 คน (ค่าวสัดุฝึก 184,545 บาท)
7. การบริหารจดัการ (100,000 บาท)

2,320,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  สถาบันพัฒนา
  ฝีมือแรงงาน 11 

สุราษฎร์ธานี

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 10/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ขุดลอกหนองหญา้ปล้อง ขุดลอกหนองหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านไสนา 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
19,408 ลูกบาศก์เมตร

466,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึง
ความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

26 ขุดลอกหนองล าพัน ขุดลอกหนองล าพัน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิบ์าย 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
10,498 ลูกบาศก์เมตร

483,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึง
ความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

27 ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
14,266.67 ลูกบาศก์เมตร

339,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึง
ความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

28 ขุดลอกสระน้ าหมู่บ้าน ขุดลอกสระน้ า  หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย 
ต าบลอิปันอ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
17,500 ลูกบาศก์เมตร

490,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน ขาดการระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมายที่ชัดเจน 
 

29 ขุดลอกหารทราย ขุดลอกหารทราย หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ต าบลอิปัน 
 อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
16,000 ลูกบาศก์เมตร

450,500  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน ขาดการระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมายที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 ขุดลอกหารลุง ขุดลอกหารลุง หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ต าบลอิปัน 
อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
19,200 ลูกบาศก์เมตร

493,600  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน ขาดการระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมายที่ชัดเจน 
 

31 ขุดลอกล าห้วย ขุดลอกล าห้วย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ต าบลอิปัน 
อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
งานขุดดินด้วยเคร่ืองจกัร ปริมาณดินขุด 
14,000 ลูกบาศก์เมตร

398,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพระแสง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่ไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน ขาดการระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมายที่ชัดเจน 
 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบางลอ หมู่ที่ 3 - 
บ้านิคมฯผัง 5 หมู่ที่ 3 ต าบลไทรขึง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง  4.00 เมตรยาว 820.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
3,280.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.25-0.50 เมตร

2,224,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ไทรขึง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเกษตร ขาดการระบุ
เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานและชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ
รวมทั้งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  
 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเพชรค า หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 1,740 ตารางเมตร 
(หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ต าบลไทรโสภา 
อ าเภอพระแสง)

990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ไทรโสภา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเกษตร ขาดการระบุ
เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินงานและชนิดของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ
รวมทั้งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  
 

34 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางล าน้ า 
คลองบ่อปราบ หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าสะท้อน

ลอกวชัพืชบางนาค้อ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 75 ไร่ 287,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

35 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางล าน้ า 
คลองท่าสะท้อน หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าสะท้อน

ลอกวชัพืชบางนาค้อ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 37.5 ไร่ 143,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 12/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางล าน้ า 
บางนาค้อ หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าสะท้อน

ลอกวชัพืชบางนาค้อ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12.5 ไร่ 47,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

37 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า
สายคูนายเรือ -คลองไท้ก๋ง หมู่ 1 
ต าบลพุนพิน

ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า กวา้ง 3 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
ปรับพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,700 ตารางเมตร

200,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

38 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า
สายนาล่าง - คลองโพธิ ์หมู่ 1 
ต าบลพุนพิน

ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า กวา้ง 3 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
ปรับพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12,600 ตารางเมตร

240,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

39 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า 
สายล าห้วยพัง หมู่ 2 
ต าบลพุนพิน

ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า กวา้ง 3 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
ปรับพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,450 ตารางเมตร

460,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

40 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า
สายล าห้วยพัง - หนองผ้าแดง 
หมู่ 3 ต าบลพุนพิน

ร้ือถอนส่ิงกีดขวางคูระบายน้ า กวา้ง 3 เมตร
ลึก 1.5 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
ปรับพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 10,500 ตารางเมตร

260,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

41 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางล าน้ า 
หนองวงัหลวง หมู่ที่ 5 
บ้านอ่างทอง ต าบลหนองไทร

ลอกวชัพืชหนองวงัหลวง มีพื้นที่ลอกวชัพืช
ไม่น้อยกวา่ 29 ไร่

111,200  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

42 ร้ือถอนส่ิงกีดขวางล าน้ า
หน้าฝายคลองกรูด

ขุดร้ือส่ิงกีดขวางล าน้ าและก าจดัวชัพืช 
จ านวนพื้นที่ 7.50 ไร่ ปริมาณผักตบชวา
และวชัพืช 375 ตัน ความกวา้งเฉล่ีย 10 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

40,800  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการร้ือถอนส่ิงกีดขวางและก าจดัวชัพืช
ในล าน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซ่ึงไม่ได้เชื่อมโยง
ให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมถึงขาดการจ าแนกแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน

43 ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 4 
บ้านขนาย ต าบลบางงอน 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ปรับปรุงสนามกีฬาขนาดกวา้ง 45.60 เมตร 
ยาว 74.40 เมตร โดยพื้นสนามลู่ 
ปูด้วยยางสังเคราะห์ ขนาดพื้นที่ 753 ตารางเมตร 
พื้นที่สนามฟุตบอลหญา้เทียมขนาดพื้นที่ 
1,533 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า
และระบบไฟฟูาส่องสวา่ง

10,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางงอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นเป็นการปรับปรุงสนามกีฬาของชุมชน 
โดยไม่ได้แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่เชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ที่ชัดเจน นอกจากนี้
การก าหนดวตัถุประสงค์และตัวชี้วดัไม่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 13/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 ศูนยควบคุมส่ังการระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 
และสถานีตรวจวดัน ้า

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองท่าข้าม ประกอบด้วย
1. กล้องและอุปกรณ์ 128 ชุด 9,630,000 บาท
2. เคร่ืองบันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม 
เคร่ืองส ารองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง) 
3,520,000 บาท
3. โปรแกรมอ่านปูายทะเบียนรถพร้อมระบบ
แสดงผล (คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเคร่ือง
ส ารองไฟ) 1,040,000 บาท 
4. ชุด Video wall และห้องควบคุมส่ังการ 
2,230,000 บาท  
5. Network Switch และอุปกรณ์ 
4,260,000 บาท 
6. ตู้กระจายสัญญาณ 2,860,000 บาท 
7. Fiber Optic & UTP Cable 3,630,000 บาท 
8. ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 26,000 บาท
9. สถานีตรวจวดัคุณภาพน้ าพร้อมโปรแกรม
วเิคราะห์และแสดงผลผ่าน clound 930,000 บาท

30,000,000 เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลเมืองท่าข้าม 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซ่ึงไม่มีความชัดเจนของการเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน 
รวมถึงขาดการระบุแผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน
    

45 เพิ่มประสิทธภิาพถนนเขตเมือง
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ภายหลังสถานการณ์ COVID - 19

งานเสริมผิวแอสฟัลท์ พร้อมตีเส้นจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ-่ซอยสิบ
ระหวา่ง กิโลเมตร3+430-9+590 LT,RT

40,000,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี     แขวงทางหลวง    
 สุราษฎร์ธานีที่ 2 

(กาญจนดิษฐ์)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์พร้อมตีเส้นจราจร
เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมและโลจสิติกส์รองรับการขยายตัว
ของเมือง ขาดความชัดเจนที่แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และการเชื่อมโยงให้เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
รวมทั้งเป็นการด าเนินการบนถนนทางหลวงซ่ึงไม่ใช่ถนนในชุมชน

46 ขุดสระเก็บน้ าบ้านถ้ าแรด 
หมู่ที่ 4 ต าบลเขาวง

ขุดสระน้ า ขนาดกวา้งเฉล่ีย 50 เมตร 
ยาว 60 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,000 ลูกบาศก์เมตร

478,500  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอบ้านตาขุน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการกักเก็บน้ า โดยไม่เชื่อมโยงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
อย่างชัดเจน ขาดการระบุชนิดของสินค้าเกษตรและความเชื่อมโยงถึงตลาด 
ที่ส าคัญของชุมชน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 14/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเดิน-วิง่ รอบสระน้ าหน้า 
โรงเรียนรัชชประภา หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดิน-วิง่รอบ
สระน้ าหน้า โรงเรียนรัชชประภาวทิยาคม หมู่ที่ 4 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 
0.50 เมตร

3,947,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศาลต าบล
บ้านเชี่ยวหลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับ
เป็นทางเดิน-วิง่รอบสระน้ า ซ่ึงไม่แสดงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และไม่ได้ระบุความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายคลองหินดาน 
ระยะทาง 650 เมตร 
หมู่ที่ 9 ต าบลพรุไทย

ก่อสร้างถนนลาดยางงสายคลองหินดาน 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
2,600.00 ตารางเมตร

1,255,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
พรุไทย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือการเสนอโครงการฯ 
และขาดการลงนามของหัวหน้าส่วนราชการในแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศาลา หมู่ที่ 3 
ต าบลพะแสง อ าเภอบ้านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 197 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 788 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
พะแสง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทางเข้าวดัพะแสง หมู่ที่ 4 
ต าบลพะแสง อ าเภอบ้านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 197 เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 788 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
พะแสง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
 

51 ขุดลอกหน้าฝายตาเหลิม หมู่ที่ 2 
ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกสระน้ าเดิม กวา้ง 10 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาว 450 เมตร ให้มีขนาดกวา้ง 12 เมตร 
ลึก 3 เมตร ยาว 450 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 7,087.50 ลูกบาศก์เมตร

440,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอท่าฉาง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน
 และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 15/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 ขุดลอกคลองบ้านใหญ ่หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคูระบายน้ าเดิม กวา้ง 2 เมตร 
ท้องคูกวา้ง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,300 เมตร
ให้มีขนาดกวา้ง 4 เมตร ท้องคูกวา้ง 1.50 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,362 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียแต่งเรียบดินขุด
ลอกแนวคันคูระบายน้ าทั้งสองข้าง 
หรือตามความเหมาะสม

300,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอท่าฉาง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน
 และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

53 ขุดลอกคลองหัวพรุ หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคูระบายน้ าเดิม กวา้ง 2 เมตร 
ท้องคูกวา้ง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,300 เมตร 
ให้มีขนาดกวา้ง 4 เมตร ท้องคูกวา้ง 1.50 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,362 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียแต่งเรียบดินขุด
ลอกแนวคันคูระบายน้ าทั้งสองข้าง 
หรือตามความเหมาะสม

300,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอท่าฉาง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน
 และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพรุสีหมู หมูที่ 9 ต าบลเสวยีด 
อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 9,500 ตารางเมตร

7,490,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เสวยีด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ไม่ได้ไม่ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุถึงชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมายและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน
ที่ชัดเจน

55 ขุดลอกคลองด่านใหญ ่หมู่ที่ 1  
บ้านท่านหญงิ ต าบลตะกุกเหนือ 
อ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคลองด่านใหญข่นาดกวา้ง 50 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึก 5 เมตร

3,510,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอวภิาวดี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงิน
เป็นรายเดือน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

56 ขุดลอกคลองท านบกั้นน้ า
คลองปากช่อง หมู่ที่ 17 
บ้านหน้าเขา ต าบลตะกุกเหนือ 
อ าเภอวภิาวดี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกท านบกั้นน้ าคลองปากช่อง 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร

236,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอวภิาวดี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงิน
เป็นรายเดือน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 16/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

57 ขุดลอกแพรกต าเสา หมู่ที่ 17  
บ้านหน้าเขา ต าบลตะกุกเหนือ  
อ าเภอวภิาวดี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกแพรกต าเสาขนาดกวา้ง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร

477,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอวภิาวดี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงิน
เป็นรายเดือน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

58 ชุดลอกคลองห้วยลึก 
หนองผักหนาม หมู่ที่ 6 
ต าบลปุาเว อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ชุดลอกห้วยลึก - หนองผักหนาม 
ระยะที่ 1 : ถากถางล้มต้นไม้ 2,000 ตารางเมตร 
ขุดลอกขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึก 4 เมตร ปิมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
จ านวน 5,333 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียแต่ง
ให้เรียบร้อย 
ระยะที่ 2 : ขุดลอก ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด
ไม่น้อยกวา่จ านวน 3,033 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ จ านวน 8,366 ลูกบาศก์เมตร

310,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอไชยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่ได้ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินเป็นรายเดือน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน
ที่ชัดเจน

59 ขุดลอกคูหนองเคียน หมู่ที่ 1 
ต าบลปุาเว อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกคูหนองเคียน ขนาดกวา้ง 2 เมตร 
ยาว 3,350.00 เมตร ลึก 2 เมตร 
ปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
จ านวน 8,040 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย

333,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอไชยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ไม่ได้ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ 
ไม่ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินรายเดือนและไม่ได้เชื่อมโยงให้ห็นถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

60 ชุดลอกล าห้วยพุน - หนองผักหนาม
หมู่ที่ 6 ต าบลปุาเว อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ขุดลอกล าห้วยพุน - หนองผักหนาม 
ระยที่ 1 : ถากถางล้มต้นไม้ 4,420 ตารางเมตร 
ขุดลอก ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,060 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินชุดทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
จ านวน 12,366 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกล่ียแต่ง
ให้เรียบร้อย 
ระยะที่ 2 : ขุดลอกขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด
ไม่น้อยกวา่ จ านวน 650 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกล่ียแต่งให้เรียบร้อย รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ จ านวน 14,783 ลูกบาศก์เมตร

480,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอไชยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ไม่ได้ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ 
ไม่ระบุจ านวนเงินในแผนการใช้เงินรายเดือนและไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 17/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 ขุดลอกก าจดัวชัพืชและตะกอนดิน
คลองบ่อนก หมู่ที่ 4 
ต าบลคลองน้อย

ขุดลอกคลองบ่อนกปากคลองตามสภาพ
กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 1,350 เมตร

496,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

62 แก้ไขปัญหาอุทกภัยขุดลอก
คลองน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลคลองน้อย

ขุดลอกคลองกวา้ง 11.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร
ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร

496,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ ไม่ระบุ
ชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

63 ขุดลอกก าจดัวชัพืชและตะกอนดิน
คลองบางหมาก หมู่ที่ 6 
ต าบลคลองน้อย

ขุดลอกคลองบางหมากปากคลองตามสภาพ
กวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่
1,280 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

496,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

64 ขุดลอกคลองดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 
ต าบลบางใบไม้

ขุดลอกคลองดอนขี้เหล็ก 
ปากคลองกวา้ง 8.00 เมตร 
ก้นคลองกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

495,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

65 ขุดลอกคลองบางเคียน หมู่ที่ 3 
ต าบลบางใบไม้

ขุดลอกคลองบางเคียน 
ปากคลองกวา้ง 8.00 เมตร 
ก้นคลองกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

495,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 18/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

66 ขุดลอกคลองบางไผ่ หมู่ที่ 4 
ต าบลบางใบไม้

ขุดลอกคลอบางไผ่ 
ปากคลองกวา้ง 8.00 เมตร 
ก้นคลองกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

495,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

67 ขุดลอกคลองบางยาง หมู่ที่ 5 
ต าบลบางใบไม้

ขุดลอกคลองบางยาง 
ปากคลองกวา้ง 8.00 เมตร
ก้นคลองกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

495,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

68 ขุดคลองจา่แก้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลบางไทร

ขุดลอกคลองจา่แก้ว
ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 20.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร

498,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขและปูองกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของผลลัพธข์องโครงการ 
ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่เชื่อมโยงให้ห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

69 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจรถนนศรีสวสัด์ิ

ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 1,100.00 เมตร 
และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กวา้ง 7.00 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกวา่ 570.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4,000.00 เมตร

7,500,000 เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพื่อแก้ปัญหาการ
ระบายน้ าและการคมนาคม ไม่ได้ระบุกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ 
ไม่ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่เชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

70 ขุดลอกคลองบ้านน้าทูล หมู่ที่ 5 
ต าบลน้ าหัก

ขุดลอกคลองบ้านน้าทูล 
มีขนาดความกวา้งเฉล่ีย 16 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลึกเฉล่ีย 5 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,500 ลูกบาศก์เมตร

466,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

71 ขุดลอกคลองก าปัง หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าขนอน

ขุดลอกคลองก าปัง ขนาดกวา้ง 7 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก 2 เมตร และขุดอ่างเก็บน้ า
ขนาดกวา้ง 14 เมตร ยาว 57 เมตร ลึก 8 เมตร

486,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 19/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

72 ขุดลอกคลองแทงเต่า - หารฉมัน 
หมู่ที่ 1 บ้านฉมัน

ขุดลอกคลอง ขนาดปากกวา้ง 4 เมตร 
ท้องกวา้ง 4 เมตร ลึก 3 เมตร 
ระยะทางยาว 1,650 เมตร

425,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

73 ขุดลอกคลองนา (คลองน้ าผุด) 
หมู่ที่ 8 บ้านหน้ากะเปา

ขุดลอกคลองนา (คลองน้ าผุด) 
มีขนาดความกวา้ง 6 เมตร ยาว 350 เมตร
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
3,125 ลูกบาศก์เมตร

149,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

74 ขุดลอกสระน้ า หมู่ที่ 8 
บ้านหน้ากะเปา

ขุดลอกสระน้ า(ที่มีอยู่เดิม) มีขนาดลึก 2 เมตร
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 944 ลูกบาศก์เมตร

82,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

75 ขุดลอกคลองต่ังไห่ หมู่ที่ 6 
บ้านปากคู

ขุดลอกคลองต่ังให่ มีขนาดความกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร ลึก 1.5 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
4,373 ลูกบาศก์เมตร

285,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

76 ขุดลอกคลองตุย หมู่ที่ 8 
บ้านคลองตุย

ขุดลอกคลองตุย 
มีขนาดความกวา้งเฉล่ีย 16 เมตร ยาว 250 เมตร
ลึกเฉล่ีย 5 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,500 ลูกบาศก์เมตร

466,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

77 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 12 
 บ้านขนุนทอง

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
มีขนาดความกวา้ง 54 เมตร ยาว 74 เมตร 
ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
12,600 ลูกบาศก์เมตร

458,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอคีรีรัฐนิคม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา
และปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง ขาดความชัดเจนของการระบุผลลัพธ์
ของโครงการ ไม่ระบุชนิดพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ และไม่ได้ระบุ
แผนการใช้จา่ยเงินเป็นรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 20/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลาหมู่บ้าน-กิโลเมตร 35 
หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าสิงขร 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา
หมู่บ้าน-กิโลเมตร 35 หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าสิงขร 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ผิวจราจรกวา้ง ๕.00 เมตร ยาว 1,030.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
50.00 ตารางเมตร

2,939,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ถ้ าสิงขร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือและหลักเกณฑ์การ
น าเสนอโครงการฯ ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญไม่ครบถ้วน 
ขาดการระบุข้อมูลในเอกสารแบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริตฯ 
ของส านักงาน ปปท. 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรัฐธรรมนูญ หมู่ที่ 9 
ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยศิษฐ์-สมทบ หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
810 ตารางเมตร

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายปลายราง หมู่ที่ 14 
ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายขนุนทอง-คลองตุย 
หมู่ที่ 12 ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 21/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปลวกสูง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
810 ตารางเมตร

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 11 
ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบนนา หมู่ที่ 5 ต าบลท่าขนอน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
805 ตารางเมตร

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิด
ของพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

86 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
ริมคลองพุมดวง 
(ตลาดนัด-ตลาดน้ าศรีพุมดวง)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาวรวม 443 เมตร 
โดยการปรับปรุงลานกิจกรรมตลาดน้ า - ตลาดนัด
พื้นที่ 2,256 ตารางเมตร และขยายพื้นที่
ลานกิจกรรมเพิ่มเติม 5,134 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังเสาไฟส่องสวา่งพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 18 ต้น

4,077,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าขนอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานกิจกรรมของ
ตลาดชุมชน ที่การระบุตัวชี้วดัและผลลัพธข์องโครงการ ไม่ได้มีความชัดเจน 
รวมถึงไม่ได้ระบุแผนการใช้จา่ยเงินรายเดือน ที่จะแสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
800 ตารางเมตร

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยไม่ได้ระบุความจ าเป็นเร่งดวนในการด าเนินงาน ไม่ได้เชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถื่นที่ชัดเจน ไม่ได้ระบุถึงข้อมูลชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่ และไม่จ าแนกแผนการใช้จา่ยรายเดือน
ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ได้ตรวจสอบพบวา่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้ใช้งบประมาณเหลือจา่ยไปด าเนินการแล้ว

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 22/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

88 วางท่อส่งน้ าดิบจากสระเก็บน้ าบ้าน
ไกรสร ถึงสถานีผลิตน้ า
เชี่ยวหลานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
กปภ.สาขาบ้านตาขุน ต าบลเขาพัง
อ าเภอบ้านตาขุน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างวางท่อน้ าดิบขนาด 225 มิลลิเมตร 
ยาว 108 เมตร เพื่อส่งน้ าดิบไปพักไวใ้นสระ
บ้านไกรสรและวางท่อขนาด 160 มิลลิเมตร 
ยาว 1,070 เมตร เพื่อส่งน้ าดิบไปผลิตที่
โรงกรองน้ าเชี่ยวหลาน

1,898,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา
บ้านตาขุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อส่งน้ าประปาเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาในช่วงฤดูแล้ง ขาดความชัดเจน
ที่เชื่อมโยงไปสู่การการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
มีหน่วยด าเนินการเป็นการประปาส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจที่มีรายได้
จากการให้บริการน้ าประปา  

89 งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า 
ซอยหน้าโรงพัก หมู่ 2 
ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

กอสร้างวางท่อส่ง-จา่ยน้ าประปาเพื่อขยาย
เขตการให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชน 
ความยาวท่อ 1,000 เมตร

647,000  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา
เกาะพะงัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อส่งน้ าประปาเพื่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าของการประปาส่วนภูมิภาค ขาดความชัดเจนที่เชื่อมโยงไปสู่การการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน มีหน่วยด าเนินการเป็นการประปา
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจที่มีรายได้จากการให้บริการน้ าประปา

90 ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต 
Walk way ปุาชายเลนฯ หมู่ที่ 1

ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร

4,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยไม่ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่แสดงให้เห็นถึง
การเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน
เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ที่ชัดเจน

91 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายชม 
หมู่ที่ 1, 5 ต าบลพลายวาส 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต าบลกะแดะ 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายชม หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 534.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
2,138.17 ตารางเมตร

5,497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
พลายวาส

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ
และหลักเกณฑ์การน าเสนอโครงการฯ ซ่ึงโครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ขาดการระบุข้อมูลในเอกสารแบบรายงาน
การประเมินความเส่ียงการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท. 

92 พัฒนาแหล่งน้ าพังจนี
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 
บ้านวกตุ่ม

ขุดลอกแหล่งน้ าพังจนีสาธารณะ 
ปริมาณ 13,808.00 ลูกบาศก์เมตร 
และสร้างถนน ขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร

16,010,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เพชรพะงัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ
การเสนอโครงการฯ และขาดการลงนามของหัวหน้าส่วนราชการ
ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

93 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายพูลทรัพย์ หมู่ 14 
บ้านนางก าใหม่ ต าบลดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,600 ตารางเมตร

3,336,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดอนสัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ
และหลักเกณฑ์การน าเสนอโครงการฯ ซ่ึงโครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน ขาดการระบุข้อมูลในเอกสารแบบรายงาน
การประเมินความเส่ียงการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท.

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 23/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชารังสรรค์ 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
10,000 เมตร วงเงินงบประมาณ 
6,800,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

6,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าชนะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงค
วามเชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนที่ชัดเจน

95 ก่อรัางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคุ้มหลวง หมู่ 8 ต าบลคลองพา
อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ใหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

9,980,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองพา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ขาดการระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้ระบุชนิดของพืชผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญของพื้นที่เปูาหมาย และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจน

96 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายควนวดั - โคกเหรียง 
เชื่อมต่อต าบลคลองปราบ 
อ าเภอบ้านนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต (AC) 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

5,811,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ควนศรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือการเสนอโครงการฯ 
และขาดการลงนามของหัวหน้าส่วนราชการในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

97 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายปากด่าน - เอเชีย 41
หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอบ้านนาเดิม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ปรับปรุงโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,720  ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
แบบปูายเหล็กจ านวน 1 แผ่น

3,728,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าเรือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือการเสนอโครงการฯ 
และขาดการลงนามของหัวหน้าส่วนราชการในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 24/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

98 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางน้ าราด-ในวงค์ 
ต าบลคลองศก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางน้ าราด-ในวงค์ ผิวจราจรกวา้ 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,600.00 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจร 18,000.00 ตารางเมตร

10,738,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองศก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร โดยไม่ระบุความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และไม่ได้ระบุ
ถึงความส าคัญชองสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่

99 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง 
(para ac) สายบ้านเหนือคลอง 
(ทุ่งคา เขตบ้านสวนกล้วน 
หมู่ที่ 17 ต าบลบ้านส้อง 
อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษร์ธานี)

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง (para ac) 
สายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - เขตบ้านสวนกล้วย
หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 5,370.00 เมตร

16,230,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ้านส้อง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร โดยไม่ระบุ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความชื่อมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และไม่ได้ระบุ
ถึงความส าคัญชองสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพื้นที่

5,890,300

337,425,500

ปรับลดวงเงินกิจกรรมในโครงการและการสนับสนุนปัจจยัการผลิตรายละไม่เกิน 5,000 บาท

รวม 99 โครงการ

ไม่เหน็ควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 25/25



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

98 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางน้ าราด-ในวงค์ 
ต าบลคลองศก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางน้ าราด-ในวงค์ ผิวจราจรกว้า 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3,600.00 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร 18,000.00 ตารางเมตร

10,738,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองศก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร โดยไม่ระบุความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความช่ือมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนท่ีชัดเจน และไม่ได้ระบุ
ถึงความส าคัญชองสถานท่ีท่องเท่ียว และสินค้าเกษตรท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี

99 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง 
(para ac) สายบ้านเหนือคลอง 
(ทุ่งคา เขตบ้านสวนกล้วน 
หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านส้อง 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษร์ธานี)

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง (para ac) 
สายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา) - เขตบ้านสวนกล้วย
หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 5,370.00 เมตร

16,230,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บ้านส้อง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร โดยไม่ระบุ
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความช่ือมโยงไปสู่
การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนท่ีชัดเจน และไม่ได้ระบุ
ถึงความส าคัญชองสถานท่ีท่องเท่ียว และสินค้าเกษตรท่ีส าคัญในพ้ืนท่ี

5,890,300

337,425,500

วงเงินรวมท่ีปรับลดเน่ืองจาก ปรับลดกิจกรรมในโครงการและปรับลดวงเงินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละไม่เกิน 5,000 บาท

รวม 99 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สุราษฎร์ธานี หน้า 25/25



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดหนองบวัล าภู

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 หนองบัวล ำภู 512,676,379 111 512,675,846 81 251,299,926 30 261,375,920

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดหนองบวัล าภู
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เพิ่มทักษะการทอผ้าพื้นเมอืง

1. เพิ่มทักษะการเกบ็ขดิ            1,345,200 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก      
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ อบรมพัฒนา
ทักษะด้านการเกบ็ขดิ จ านวน 30 คน มกีารจา้งงานและสร้างรายได้ จ านวน 90
 ราย กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 295 ราย โดยคณะกรรมการ
เครือขา่ยหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองบัวล าภ ู
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           1,345,200

2. อบรมการยอ้มและท าผงสีธรรมชาติ               229,200 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก      
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ อบรมพัฒนา
ทักษะการยอ้มสีและท าผงสีธรรมชาติ จ านวน 60 คน มกีารจา้งงานและสร้าง
รายได้ จ านวน 90 ราย กลุ่มเปูาหมายเป็น ผู้ประกอบการ จ านวน 295 ราย 
โดยคณะกรรมการเครือขา่ยหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์จงัหวดัหนองบัวล าภู
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเมหมาะสมเป็นไปได้

              229,200

2 สร้างตราสินค้าและบรรจภุณัฑ์ ฝึกอบรมและจา้งเหมาออกแบบตราสัญญลักษณ์ 
(logo)

               70,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลกดุดู่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน 
โดยการอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การฝึกปฏบิัติการออกแบบ
ตราสินค้า และใชต้ราสินค้าจากการออกแบบกบัผลิตภณัฑ์สินค้าของกลุ่มอาชพี
 โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกดุดู่ 100 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและ
เป็นไปได้

               70,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดหนองบัวล าภู

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 1/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจร Para Asphaltic Concrete
 (หนา 4 เซนติเมตร) โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling  สายถนนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชงินิเวศภพูานน้อย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ซ่อมสร้างผิวจราจรกวา้ง 4.00 - 6.00  เมตร 
ระยะทางยาวรวม 2,412 เมตร  พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
14,138.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัหนองบัวล าภู

           9,970,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ล าไย ออ้ย และขา้วโพด) และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน นักท่องเที่ยว 1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           9,970,000

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจร Para Asphaltic Concrete
 (4 เซนติเมตร) โดยวธิ ีPavement
 ln-Place Recycling ถนนเขา้
แหล่งท่องเที่ยวอา่งเกบ็น้ าห้วยบอง 
(อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) 
สายบ้านดอนปอ ต าบลหนองบัวใต้
 อ าเภอศรีบุญเรือง - บ้านดงบาก 
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภ ูหนองบัวล าภู

ซ่อมสร้างผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ0.00- 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 
3,400.00 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่
20,400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัหนองบัวล าภู

           9,966,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ล าไย ออ้ย และขา้วโพด) และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,000 คน นักท่องเที่ยว 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           9,966,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 2/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ส่งเสริมการแปรรูปปลาและ
เนื้อสัตวจ์งัหวดัหนองบัวล าภู

1. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว์
หนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

              499,880 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรม จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูปปลาและ
เนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของวสิาหกจิชมุชนต าบล
หนองเรือโดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 12 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              499,880

2. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์แปรรูปปลาบ้านท่าลาด ต าบลโนนเมอืง
 อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

              483,280 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านท่าลาด โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 15 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              483,280

3. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 ต าบลโนน
เมอืง อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

              483,280 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านท่าลาด โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 16 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              483,280

4. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว 
ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

              419,490 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านห้วยบง โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 20 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              419,490

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 3/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่มแปร
รูปปลาสมนุไพร 3A ต าบลโนนเมอืง อ าเภอโนนสัง
 จงัหวดัหนองบัวล าภู

              463,200 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูป
ปลาสมนุไพร 3 A ต าบลโนนเมอืง โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา 
จ านวน 15 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              463,200

6. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชน ปลาส้มหน้ากระเทียม บ้านโนน
ปอแดง ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

              490,300 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านโนนปอแดง โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา 
จ านวน 21 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              490,300

7. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนกลุ่มพัฒนาอาชพีแปรรูปปลาโคก
ใหญ่ ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

              498,900 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนต าบลโคกใหญ่ โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา 
จ านวน 17 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              498,900

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 4/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่มแปร
รูปปลา บ้านห้วยมะหร่ี ต าบลโนนเมอืง อ าเภอ
โนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

              498,965 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านห้วยมะหร่ี โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 10 
ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              498,965

9. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่มแปร
รูปปลา บ้านโคกกลาง ต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง
 จงัหวดัหนองบัวล าภู

              498,965 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านโคกกลาง โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา
จ านวน 15 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              498,965

10. ส่งเสริมการแปรรูปปลาและเนื้อสัตว ์กลุ่ม
แปรรูปปลาบ้านตาดไฮ ต าบลโคกมว่ง อ าเภอ
โนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

              498,965 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ จดัซ้ือครุภณัฑ์และอปุกรณ์ในการแปรรูป
ปลาและเนื้อสัตว ์และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชนบ้านตาดไฮ โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรแปรรูปปลา จ านวน 15 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              498,965

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 5/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่น
ใหม่

จดัอบรมการจดัท าเห็ดและสนับสนุนวสัดุอปุกรณ์
ในการจดัท าเห็ดกอ้น

              527,793 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
กดุสะเทียน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญช ีพ.ร.ก.
เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของ
สินค้า (เกษตร)และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยกจิกรรมประกอบด้วยการ
อบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด จดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑ์ เป็นกลุ่มเครือขา่ยเกษตร
เพาะเห็ด  มกีารระบุตลาดรองรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากการเพาะเห็ด
ให้กบักลุ่มเปูาหมาย เดือนละ 4,680 บาท และอกี 3 เดือนจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือน
ละ 5,850 บาท โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรต าบลกดุสะเทียน 100 ราย
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              527,793

7 พัฒนาผลิตภณัฑ์และส่งเสริม
การตลาดส าหรับกลุ่มอาชพี
ดอกไมจ้นัทน์บ้านศรีสง่า

ฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวสัดุฝึกเพื่อ
พัฒนาผลิตภณัฑ์

              101,250 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยฝึกอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนวสัดุฝึกเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ และส่งเสริมการตลาดส าหรับ
กลุ่มอาชพี ให้กบักลุ่มอาชพีดอกไมจ้นัทน์ศรีสง่า โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 13,000 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              101,250

8 พัฒนาผลิตภณัฑ์และส่งเสริม
การตลาดส าหรับกลุ่มอาชพีขา้วฮา
งงอกบ้านห้วยบง

ฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวสัดุอปุกรณ์การ
แปรรูป และปัจจยัทางการเกษตร

              135,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญช ีพ.ร.ก.
เป็นการสร้างงานสร้างอาชพีด้านส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวสัดุใน
การฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดส าหรับกลุ่มอาชพี
ขา้วฮางงอก โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 13,000 คน 
เกษตรกร 1,000 ราย 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              135,500

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 6/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์
น้ าออ้ยสด กลุ่มอาชพีสวนสอง
สุวรรณ

ฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนอปุกรณ์การแปร
รูป และปัจจยัทางการเกษตร

              100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญช ีพ.ร.ก.
เป็นการสร้างงานสร้างอาชพีด้านส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวและบริการ โดยด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง การฝึกอบรมพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาดส าหรับกลุ่มอาชพีสวนสองสุวรรณ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 13,000 คน เกษตรกร 1,000 ราย
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ 
และสนับสนุนวสัดุฝึกเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ มรีายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ปี

              100,000

10 พัฒนาคุณภาพชวีติกลุ่มเปราะบาง
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

 - ส่งเสริมอาชพีตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
 - สนับสนุนปัจจยัการส่งเสริมอาชพีตามเมนู 
(เล้ียงกบ/ไกพ่ันธุไ์ข่/ปลาดุก/เพาะเห็ดขอนขาว/
เพาะเห็ดหูหน)ู

           1,064,100 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบั พ.ร.ก. แผนงาน 3.2  ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นการฝึกอบรม การปลูกผัก
ปลอดสาร อาหารปลอดภยั เล้ียงไก ่เล้ียงปลา ลดรายจา่ย 1,500 บาทต่อ
ครัวเรือน กลุ่มเปูาหมายได้แกก่ลุ่มประชาชน/กลุ่มเปราะบาง จ านวน  200 คน  
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,064,100

11 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงาน

ฝึกอาชพีระยะส้ัน ชา่งปูนและชา่งปูกระเบื้อง               575,662 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
หนองแก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการฝึกทักษะ
ฝีมอืแรงงาน ด้วยการการอบรมฝึกอาชพีระยะส้ัน ชา่งปูนและชา่งปูกระเบื้อง 
และการรายงานผลพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 200 คน 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              575,662

12 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีทอผ้าและ
การตัดเยบ็ผ้าพื้นเมอืง

อบรมเพิ่มพูนความรู้ และอบรมเชงิปฏบิัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทอผ้า  ตัดเยบ็ผ้า และ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์

              266,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นามะเฟือง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน 
โดยการฝึกอบรมความรู้อบรมเชงิปฏบิัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชพีในการทอผ้า ตัดเยบ็ผ้า และออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 40 คน เป็นกลุ่มทอผ้า (บวร) และ (เหล่าโพธิท์อง)
 เทศบาลต าบลนามะเฟือง 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              266,600

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 7/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร
 Para Asphaltic concrete  สาย
บ้านโนนขมิ้น - วดัปุาโนนขมิ้นทิพ
ยาราม ต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมอืง
 - บ้านซ าเส้ียว ต าบลฝ่ังแดง 
อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 
3,625.00 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
29,000.00 ตารางเมตร

          18,133,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic concrete เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ล าไย ออ้ย และขา้วโพด) อกี
ทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายประชาชน 1,000 คน 
นักท่องเที่ยว 1,000 ราย   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

          18,133,000

14 ขดุลอกล าน้ าห้วยภเูขาวง (หน้าวดั)
บ้านภเูขาวง หมู่ที่ 5 ต าบลเทพคีรี
อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบัวล าภู

ขดุลอกแหล่งน้ า 
(กวา้ง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 5 เมตร)

              477,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพคีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ขดุลอกล าน้ าห้วยภเูขาวง(หน้าวดั) เพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นที่และฟื้นฟูแหล่งน้ า 
สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นการบริโภคและการเกษตรในชมุชนเพื่อใชใ้นการผลิต
สินค้าเกษตร เชน่ กล้วย ล าไย ผัก ขา้วโพด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
2,781 คน เกษตรกร 1,816 ราย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 46 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              477,800

15 ขดุลอกล าน้ าห้วยภเูขาวง (หน้าวดั
จากนาแมว่เิชยีร พรมสอน) บ้าน
ภเูขาวง หมู่ที่ 5 ต าบลเทพคีรี 
อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบัวล าภู

ขดุลอกแหล่งน้ า
(กวา้ง 12 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 5 เมตร)

              416,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพคีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ขดุลอกล าน้ าห้วยภเูขาวง(หน้าวดัจากนาแมว่เิชยีร พรมสอน) เพื่อแกไ้ขปัญหา
ในพื้นที่และฟื้นฟูแหล่งน้ า สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นการบริโภคและการเกษตร
ในชมุชนเพื่อใชใ้นการผลิตสินค้าเกษตร เชน่ กล้วย ล าไย ผัก ขา้วโพด โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,781 คน เกษตรกร 1,816 ราย ผู้ประกอบการ 
46 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              416,400

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 8/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 ขดุลอกล าน้ าห้วยโปร่ง บ้านภเูขาวง
 หมู่ที่ 5 ต าบลเทพคีรี อ าเภอนาวงั
 จงัหวดัหนองบัวล าภู

ขดุลอกแหล่งน้ า
(กวา้ง 12 เมตร ยาว 480 เมตร ลึก 5 เมตร)

              329,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพคีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ขดุลอกล าน้ าห้วยโปร่ง เพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นที่และฟื้นฟูแหล่งน้ า สามารถกกั
เกบ็น้ าไวใ้ชใ้นการบริโภคและการเกษตรในชมุชนเพื่อใชใ้นการผลิตสินค้าเกษตร
 เชน่ กล้วย ล าไย ผัก ขา้วโพด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,781 คน
เกษตรกร1,816 ราย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 46 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              329,500

17 กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 
ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมอืง
หนองบัวล าภ ูจงัหวดัหนองบัวล าภู

1. กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยชี
เขยีว ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขา้งสูง 
3.00 เมตร กวา้ง 15.00 เมตร

              650,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค าไฮ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยชเีขยีว เพื่อเป็นพื้นที่ท าประมง
พื้นบ้านโดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              650,000

2. กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยไฮ 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขา้งสูง 3.00 
เมตร กวา้ง 15.00 เมตร

              650,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค าไฮ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยไฮ เพื่อเป็นพื้นที่ท าประมงพื้นบ้าน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 400 คน เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              650,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 9/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3. กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยโพน 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขา้งสูง 3.00 
เมตร กวา้ง 15.00 เมตร

              650,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาค าไฮ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้นแบบ มข 2527 ล าห้วยโพน เพื่อเป็นพื้นที่ท าประมงพื้นบ้าน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              650,000

18 กอ่สร้างฝายกั้นน้ า(ฝายน้ าล้น) ล า
ห้วยโมง บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 6 
ต าบลกดุผ้ึง อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างฝายกั้นน้ า(ฝายน้ าล้น) ล าห้วยโมง 
หมู่บ้านนาไร่เดียว  หมู่ที่ 6

           4,529,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกดุผ้ึง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายกั้นน้ า(ฝายน้ าล้น) ล าห้วยโมง เพื่อใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว ปลูก
กล้วย ล าไย และพืชผักต่างๆ ประชาชนผู้รับประโยชน์ 860 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,529,000

19 ขดุลอกหนองโสกรัง บ้านโคก
สะอาดหมู่ที่ 5 ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ขดุลอกขนาดพื้นที่ 10,803 ตารางเมตร มปีริมาณ
ดินขดุไมน่้อยกวา่ 20,895 ลูกบาศกเ์มตร ความลึก
 5 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. จ านวน 18 ท่อน

              943,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ขดุลอกหนองโสกรัง เพื่อแหล่งกกัเกบ็น้ าให้มคีวามจมุากขึ้น สามารถน าน้ าไปใช้
ในการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่างๆได้แก ่ปลูกขา้ว ปลูกกล้วย ล าไย 
และพืชผักต่างๆ  กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 378 ครัวเรือน 1,684 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              943,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 10/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 ขดุลอกสระน้ าหนองหัวววั บ้าน
หนองหัวววั หมู่ที่ 2 ต าบลนิคม
พัฒนา อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

ขดุลอกขนาดพื้นที่ 15,774 ตร.ม มปีริมาณดินขดุ
ไมน่้อยกวา่ 19,020 ลูกบาศกเ์มตร ความลึก 5 
เมตร พร้อมวาง ท่อคสล.จ านวน 16 ท่อน

              630,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ขดุลอกสระน้ าหนองหัวววั พร้อมวาง ท่อ คสล.  เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ าให้มี
ความจมุากขึ้น สามารถน าน้ าไปใชใ้นการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
ต่างๆได้แกป่ลูกขา้ว ปลูกกล้วย ล าไย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 222 ครัวเรือน 879 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              630,000

21 กอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล.(ชนิด
รถยนต์ผ่านได้) บ้านดงมะไฟ หมู่ที่
 1 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณ
คูหา จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างขนาดสันฝาย 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2
 เมตร

              300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) เพื่อกกัเกบ็น้ า สามารถน าน้ าไปใช้
ในการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่างๆได้แก ่ปลูกขา้ว ปลูกออ้ย ปลูก
ขา้วโพด และพืชผักต่างๆ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น 650 คน เกษตรกร 
190 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              300,000

22 กอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล.(ชนิด
รถยนต์ผ่านได้) บ้านดงมะไฟ 
หมู่ที่ 2 ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอสุวรรณคูหา
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างขนาดสันฝาย 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2
 เมตร

              300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) เพื่อกกัเกบ็น้ า สามารถน าน้ าไปใช้
ในการอปุโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่างๆได้แก ่ปลูกขา้ว ปลูกออ้ย ปลูก
ขา้วโพด และพืชผักต่างๆ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 960 คน เกษตรกร
 260 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              300,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 11/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโน ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 2,070 
เมตร หนา 0.15 เมตร

           9,635,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           9,635,000

24 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ 
Para Asphaltic Concrete สาย
บ้านสันปุาพลวง - บ้านฝายหิน มู่ที่
 10 ต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญ
เรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่นสร้างถนนขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,400 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไมน่้อยกวา่ 8,400 ตาราง
เมตร

           7,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ยางหล่อ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic concrete เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 444
 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           7,400,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 12/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 กอ่สร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 
ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวงั จงัหวดั
หนองบัวล าภู

1.กอ่สร้างฝายน้ าล้น  มข. 2527 ล าห้วยซ าจ าปา 
หมู่ที่ 9 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขา้งสูง 3.00 
เมตร กวา้ง 15.00 เมตร

              605,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาเหล่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้น  มข. 2527 ล าห้วยซ าจ าปา เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลา
และเป็นแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาหมู่บ้าน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 200 ราย ผู้ประกอบการ 50 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              605,000

2.กอ่สร้างฝายน้ าล้น  มข. 2527 ล าห้วยดาน หมู่
ที่ 5 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังขา้งสูง 3.00 เมตร
 กวา้ง 15.00 เมตร

              605,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาเหล่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างฝายน้ าล้น มข. 2527 เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาและเป็นแหล่งน้ าดิบใน
การผลิตประปาหมู่บ้าน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
เกษตรกร200 ราย ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              605,000

26 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ 
Para Asphaltic Concrete สาย
บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 8  ต.หนองกงุ
แกว้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู
 - บ้านโนนสวา่ง ต.โนนปุาซาง อ.
ผาขาว จ.เลย

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,290 เมตร หรือมพีื้นทีผ่ิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกวา่ 7,740 ตารางเมตร

           6,920,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

หนองกงุแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic concrete เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัและ
ยางพารา) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 435 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           6,920,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 13/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านจอมบึงพัฒนา ด้วยระบบ
ผลิตน้ าประปา POG ขนาดใหญ่  L
 รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศกเ์มตร/
ชม. ตามแบบบัญชนีวตักรรมไทย 
โดยส านักงบประมาณ รหัส 
01020003

กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านจอมบึง
พัฒนา ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอศรีบุญเรือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

           5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐานและเพียงพอ 
เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           5,200,000

28 กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิต
น้ าประปา POG ขนาดกลาง  M  
รองรับ 51-120 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 7 ลูกบาศกเ์มตร/ชม. 
ตามแบบบัญชนีวตักรรมไทย
โดยส านักงบประมาณ รหัส 
01020003

กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย 
ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบัวล าภู

           3,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐานและเพียงพอ 
เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 121-300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,300,000

29 กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา
หมู่บ้านยางชมุเหนือ ด้วยระบบ
ผลิตน้ าประปา POG รองรับ 30 - 
50 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 2.5 
ลูกบาศกเ์มตร/ชม. ตามแบบบัญชี
นวตักรรมไทย โดยส านัก
งบประมาณ รหัส 01020003

กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านยางชมุเหนือ
 ต าบลเกา่กลอย อ าเภอนากลาง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

           2,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเกา่
กลอย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐานและเพียงพอ 
เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 30-50 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,300,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 14/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่
 1 ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญ
เรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

เสริมผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,470  เมตร            4,977,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 793 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,977,600

31 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านโนน
ทรายทอง - บ้านสันปุาพลวง ต าบล
โนนมว่ง อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,200  เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,200 ตารางเมตร

           4,970,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนมว่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,970,000

32 กอ่สร้างถนน คสล. สายปุาตาล-
ทางหลวงหมายเลข 2146 หมู่ที่ 7 
ต าบลโนนสัง อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,037 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.05 
เมตรหรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,148 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อ คลส 0.40 เมตร ชั้น3 จ านวน 38 ท่อ

           4,673,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโนนสัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว
 ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย 
และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,146 คน และเกษตรกร 860 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           4,673,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 15/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 ปรับปรุงและกอ่สร้างถนน

 1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นภ.ถ.
20009 ต าบลฝ่ังแดง-บ้านโนนสา ผิวจราจรกวา้ง 
ไมน่้อยกวา่ 5.00 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร

           1,448,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 11,957 คน 3,232 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,448,000

2. ซ่อมสร้างถนน Asphalt Concrete โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling สาย นภ.ถ.
20007 สายบ้านแสงดาว-บ้านหนองกงุศรี ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,260 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,560 ตารางเมตร

           3,681,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลฝ่ังแดง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนAsphalt Concrete เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 11,957 คน 3,232 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,681,000

34 กอ่สร้างถนน คสล. สายแยก 
ทช.นภ. 5018 ไปถนนสาย บ้าน
หนองสิม - บ้านผาเวยีง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 1,710 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังหรือมพีื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 10, 260 ตารางเมตร

           5,750,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,146 คน และเกษตรกร 
860 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           5,750,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 16/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านหนองกงุเหนือ หมู่ที่ 8
 ต าบลสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณ
คูหา จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 197 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

              498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล 
สุวรรณคูหา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 560 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              498,200

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 6 
ต าบลกดุผ้ึง อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 197 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

              498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล 
สุวรรณคูหา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,146 คน 
และเกษตรกร 860 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              498,200

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านนาตาแหลว หมู่ที่ 3 
ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 197 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

              498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล 
สุวรรณคูหา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 325 คน และเกษตรกร 
97 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              498,200

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 17/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ต าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบัวล าภู

 1. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 640 คน และเกษตรกร 190 
ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

2. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 2 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 960 คน และเกษตรกร 260 
ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 18/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,150 คน และเกษตรกร 325 
ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

4. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านวงัหินซา หมู่ที่ 4 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 900 คน และเกษตรกร 260 
ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

5. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 160 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 19/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 700 คน และ
เกษตรกร150 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

7. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านผาซ่อน หมู่ที่ 7 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 880 คน เกษตรกร 
240 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

8. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านโชคชยั หมู่ที่ 8 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
230 เมตร

              492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 660 คน เกษตรกร 250 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 20/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองกงุพัฒนา หมู่ 5 
ต าบลโพธิช์ยั อ าเภอเมอืง
หนองบัวล าภ ูจงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,036 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 4,144 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบาย
น้ า คสล. อดัแรง ชั้น 3 ขนาด 0.30 เมตร จ านวน
 28 ท่อน 

           2,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองภยัศูนย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย และขา้วโพด ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
และเกษตรกร 400 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,400,000

40 ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 5  ต าบลนา
เหล่า  อ าเภอนาวงั  จงัหวดั
หนองบัวล าภ ู (2  ระยะ)

ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรกวา้ง  4 เมตร  ระยะทาง 876  เมตร ผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 106 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร พื้นผิวจราจรไมน่้อยกวา่  4,034  
ตารางเมตร

           1,134,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาเหล่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร
100 ราย และผู้ประกอบการ 30 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,134,000

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.56010
 (แยกทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.
56001หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ - เขต
ติดต่อ บ้านหนองผือ) หมู่ที่ 12 
บ้านห้วยไผ่ ต าบลเมอืงใหม ่อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 650 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 0.20 เมตรหรือมปีริมาณพื้นที่ใชส้อย 
ไมน่้อยกวา่ 3,250 ตารางเมตร

           1,819,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมอืงใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 515 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,819,800

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 21/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

42 ปรับปรุงถนนสายแสนศิริด้วย
แอสฟัลท์คอนกรีต ต าบลกดุดินจี่ 
อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ปรับปรุงผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ยาว 1,335 เมตร

           2,269,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลกดุ
ดินจี่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงถนนสายแสนศิริด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,268 คน 
821 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,269,600

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ต าบล
นาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน เกษตรกร 431 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,380,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 22/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนโพธิช์ยั

เสริมผิวขนาดผิวจราจร วา้ง 7.20 - 16.20 เมตร 
ยาว 747 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 6,404 ตารางเมตร

           2,210,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนา
มะเฟือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 คน และเกษตรกร 
1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,210,000

45 เสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล2หมู่ที่ 2,6,10 ต าบลนา
ค าไฮ อ าเภอเมอืงจงัหวดั
หนองบัวล าภู

เสริมผิวขนาดผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,040 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 5,200 ตารางเมตร

           1,578,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนา
ค าไฮ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,578,000

46 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิว
จราจร Asphaltic concrete โดย
วธิ ีPavement In – Place 
Recycling   สายบ้านห้วยค้อ หมู่ 
10 – บ้านหนองหวา้ สุดเขตต าบล
บ้านพร้าว (นภ.ถ.53011)

ซ่อมสร้างผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 430 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่รวม 
3,010ตารางเมตร

           1,440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
และผู้ประกอบการ 100 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,440,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 23/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบผิว
จราจร Asphaltic concrete ถนน
สาพาณิชย ์(บ้านกกต้อง –บ้าน
โนนมะค่า) หมู่ 5 บ้านกกต้อง 
ต าบลบ้านโคกอ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

ซ่อมสร้างผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 744 เมตร 
พื้นที่ 3,720 ตารางเมตร

           1,260,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
โคก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย 
ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,300 คน และเกษตรกร จ านวน 530 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           1,260,000

48 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนเมอืงใหมพ่ัฒนา ชว่งที่ 2 
(ชว่งถนนสอนร่วมมติร-ถนนทองดี
บูรณะ)หมู่ที่ 8, 2, 15 ต าบลเมอืง
ใหม ่อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนนผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 525 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 3,150 ตารางเมตร

              947,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสูงเปือย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,782 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              947,000

49 กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน
ทองหลาง หมู่ที่ 7 - บ้านโสกจาน 
ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนน คลส ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
299 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,495 ตาราง
เมตร

              920,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นิคมพัฒนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 222 ครัวเรือน 
879 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              920,900

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 24/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองเจริญ-หนองกงุ บ้านคลอง
เจริญ หมู่ 8 ต าบลกดุสะเทียน 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไมน่้อยกวา่ 1,080 ตารางเมตร

              613,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกดุสะเทียน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ยางพารา) และเชื่อมโยงกลุ่มแปลง
เกษตรอนิทรียป์ลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มผู้เล้ียงปลากระชงั อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และ
เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              613,000

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านทรายงาม 
(ทรายงาม-วดัปุาภเูกา้) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
952 ตารางเมตร

              492,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามะเฟือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,800

2. กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวา่ง(โนน
สวา่ง-วดัศรีสุวรรณ) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
 ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตรปริมาณงานพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 952 ตร.ม

              492,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามะเฟือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,800

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 25/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3. กอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหนองศาลา 
(หนองศาลา-กบิแกบ) ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
952 ตร.ม

              492,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนามะเฟือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              492,800

52 กอ่สร้างถนน คสล.

1. กอ่สร้างถนน คสล.เส้นไปวดัค าหมากไฟ หมู่ 1
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 223 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร
 หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 892 ตารางเมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน และเกษตรกร500 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              497,000

2. กอ่สร้างถนน คสล. เส้นไปคุ้มค าใหญ่ หมู่ 2 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 892 ตารางเมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              497,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 26/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 เสริมผิวทางแอสฟัสติก ต าบลโนน
สะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

1. เสริมผิวทางแอสฟัสติกรอบชมุชนห้วยบง หมู่ที่
 10 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโนน
สะอาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,475 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              500,000

2. เสริมผิวทางแอสฟัสติกซอยศาลาประชาคม–
ซอยหน้าวดั ชมุชนวงัคูณ หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกวา้ง
 4 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 1,120 ตารางเมตร

              253,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโนน
สะอาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,475 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              253,600

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 27/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3. เสริมผิวทางแอสฟัสติกซอยหน้าวดั ชมุชนห้วย
บงหมู่ที่ 10 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร
ระยะทาง 560 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
2,240 ตารางเมตร

              507,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโนน
สะอาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,475 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              507,200

4. เสริมผิวทางแอสฟัสติกซอยขา้งโรงเรียน ชมุชน
วงัแคน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง
 380 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,520 ตารางเมตร

              344,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,475 คน และเกษตรกร 860 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              344,200

5. เสริมผิวทางแอสฟัสติกซอยหน้าวดัชมุชนวงัคูณ
 หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 210 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 840 ตารางเมตร

              190,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 12,475 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              190,200

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 28/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

54 กอ่สร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ต าบลนากอก อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกดุดุก 
หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 900 ตาราง
เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 801 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              497,000

2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวงัไฮ หมู่
ที่5  ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 900 ตารางเมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ออ้ย และพืชผักต่างๆ) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 995 คน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              497,000

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนิคม หมู่ที่ 10 ต าบลนาสี 
อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนน ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

              491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,200 คน และ
เกษตรกร 350 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              491,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 29/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างถนน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

              475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ขา้วโพด และกล้วย) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              475,000

57 กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูงส่ง
น้ าทรงแชมเปญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ หมู่ที่ 2 ต าบล
ดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูงส่งน้ าทรงแชมเปญ 
ขนาดความจ ุไมน่้อยกวา่ 20 ลูกบาศกเ์มตร และ
เจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน้ าขนาดไมน่้อย
กวา่ 2 แรงมา้

              700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูงส่งน้ าทรงแชมเปญ เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐาน
และเพียงพอ เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น
 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และเกษตรกร 600 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              700,000

58 กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูงส่ง
น้ าทรงแชมเปญ บ้านวงัหินซา 
หมู่ที่ 9 ต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอสุวรรณคูหา 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูง ส่งน้ าทรงแชมเปญ
 ขนาดความจ ุไมน่้อยกวา่ 20 ลูกบาศกเ์มตร และ
เจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองสูบน้ าขนาดไมน่้อย
กวา่ 2 แรงมา้

              700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างระบบประปาหอถงัสูงส่งน้ าทรงแชมเปญ เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐาน
และเพียงพอ เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น
 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,100 คน เกษตรกร 300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              700,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 30/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

59 กอ่สร้างหอถงัแบบบาดาลใต้ดิน 
หอถงัสูงขนาดเล็ก ขนาด 8 
ลูกบาศกเ์มตร

      

กอ่สร้างหอถงัแบบบาดาลใต้ดิน หอถงัสูงขนาด
เล็ก บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 (493,700)

              493,710 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างหอถงัแบบบาดาลใต้ดิน หอถงัสูงขนาดเล็ก เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐาน
และเพียงพอ เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น
 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,213 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              493,710

กอ่สร้างหอถงั แบบบาดาลใต้ดิน หอถงัสูงขนาด
เล็ก บ้านนาดินด า หมู่ที่ 10 (495,600)

              495,680 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างหอถงั แบบบาดาลใต้ดิน หอถงัสูงขนาดเล็ก เพื่อให้บริการที่มมีาตรฐาน
และเพียงพอ เพื่อน าไปประกอบธรุกจิต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซักรีด เป็นต้น
 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจดัการ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 560 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              495,680

60 กอ่สร้างถนนหินคลุกทางไปบ้าน
โนนสวรรค์ (เส้นทางวดัโนนบ้านแห่)

กอ่สร้างถนนขนาดผิวจราจร วา้ง 4.00 เมตร ยาว
 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร

              150,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหัวนา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลัง และขา้วโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน  และเกษตรกร 860 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

              150,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 31/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 ฝึกอบรมระยะส้ันโซลาเซลล์ ฝึกอบรมเกษตรกรและชา่งชมุชน            1,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการฝึกทักษะ
ฝีมอืแรงงาน เป็นการฝึกอบรมเกษตรกรและชา่งชมุชน จ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 25
 คน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 150 คน ผู้ประกอบการ 150 ราย และ
เกษตรกร 500 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น

           1,000,000

62 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร
 Para Asphaltic concrete 
(4cm)  สายแยกบ้านหนองเล้าขา้ว
 ต าบลบ้าถิ่น  - บ้านวงัมน ต าบล
โคกมว่ง อ าเภอโนนสัง จงัหวดั
หนองบัวล าภ ู(ตอนที่ 2-3)

กอ่สร้างถนนสายแยกบ้านหนองเล้าขา้ว ต าบลบ้า
ถิ่น  - บ้านวงัมน ต าบลโคกมว่ง อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภ ู(ตอนที่ 2-3) ผิวจราจรกวา้ง
 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 3,160 เมตรหรือมี
พื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 15,800 ตารางเมตร

          10,288,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว เพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภยั ให้แกป่ระชาชนและ
นักท่องเที่ยว จากอ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภ ูมายงัเขื่อนอบุลรัตน์ 
อ าเภออบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแกน่ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน
 นักท่องเที่ยว 1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

          10,288,000

63 หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์เด่น 1. สร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชน 
ผลิตภณัฑ์ OTOP (ผ้ามดัหมี่ ผ้าพื้นเมอืง ขา้ว 
สมนุไพร ปลา ฯลฯ) พร้อมออกแบบบรรจภุณัฑ์
2. ส่งเสริมชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้า เชน่ การ
ขายออนไลน์ การจดัแสดงสินค้า

           5,900,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็น
การอบรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภณัฑ์ OTOP เพิ่มทักษะให้
กบัผู้ประกอบการ จดัอบรมการจ าหน่ายสินค้า online และพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชมุชน/OTOP และส่งเสริมชอ่งทางจ าหน่ายสินค้า ซ่ึงจะท าให้มผีลิตภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 20 ผลิตภณัฑ์ๆละ 100 ชิ้น และมบีรรจภุณัฑ์ส าหรับ
ทดลองตลาดจ านวนไมน่้อยกวา่ 500 ชิ้น โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ผู้ประกอบการ 295 ราย เป็นเงิน 2,12,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณกจิกรรมการจดัเวทีค้นหาและพิจารณาผลิตภณัฑ์
 OTOP เด่นระดับต าบล จาก 2,714,000 บาท เหลือเพียง 590,000 บาท  
คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน จ านวน 3,776,000 บาท

           3,776,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 32/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 กอ่สร้างถนนลาดยาง แบบผิว
จราจร Asphaltic concrete เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว Sky walk

กอ่สร้างถนนลาดยาง แบบผิวจราจร Asphaltic 
concrete กวา้ง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ระยะทางไมน่้อยกวา่ 1,400 เมตร

           8,600,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู อทุยานแห่งชาติ
ภเูกา้ภพูานค า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก     
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 
3.2 โดยการกอ่สร้างถนนเพื่อเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวในอทุยานภเูกา้ภพูานค า 
(Sky Walk) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 20,000 คน  
นักท่องเที่ยว 36,000 คน/ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณในส่วนการติดต้ังไฟประติมากรรม 
1,419,070 บาท คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 7,180,930 บาท 

           7,180,930

65 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตผัก
ปลอดภยั

1. อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตผักปลอดภยั
 จ านวน 1,040,000 บาท 
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตผักปลอดภยั และ
สนับสนุนเมล็ดพันธุผั์ก จ านวน 6,006,000 บาท

           7,046,800 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ด้านการส่งเสริมการตลาดผลผลิตเกษตร โดยการฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภยั
 26 รุ่นๆละ 50 คน มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,300  คน และสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต 6,006,000 บาท เฉล่ีย 4,620 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           7,046,800

66 ยกระดับการผลิตขา้วปลอดภยั 1. อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วปลอดภยั
 จ านวน 930,000 บาท
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตขา้วปลอดภยั และการ
แปรรูปเพิ่มมลูค่า จ านวน 5,916,000 บาท 
3. ค่าครุภณัฑ์ จ านวน 445,038 บาท

           7,291,038 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ด้านการส่งเสริมการตลาดผลผลิตเกษตร  โดยการฝึกอบรมฯ และสนับสนุน
วสัดุทางการเกษตร เชน่ ถงุแพ๊คขา้ว ปุ๋ยอนิทรียช์นิดเมด็และครุภณัฑ์  เชน่ 
เคร่ืองสีขา้วขนาด 4 ลูกยาง จ านวน 6 ชดุ เคร่ืองซีลสูญญากาศขนาดเล็ก 
จ านวน 6 เคร่ือง จ านวน 24 รุ่นๆ ละ50 คน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
 จ านวน 1,200 ราย ให้กบักลุ่มวสิาหกจิ 6 แห่ง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. โดยกลุ่มวสิาหกจิ จะเป็นผู้รับมอบและบริหารจดัการครุภณัฑ์ที่ได้รับ
สนับสนุนต่อไป

           7,291,038

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 33/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

67 ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้  1. อบรมถา่ยทอดความรู้การผลิตหน่อไมเ้พื่อ
สร้างรายได้
 2. อบรมถา่ยทอดความรู้การแปรรูปเพิ่มมลูค่า
หน่อไม้
 3. สนับสนุนพันธุไ์ผ่ และสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิตการแปรรูป จ านวน 4,500,000 บาท
 4.สนับสนุนเคร่ืองซีลสูญญากาศ 12 เคร่ือง รวม 
80,900 บาท ให้กบักลุ่มวสิาหกจิ 6 กลุ่มๆ ละ 
2 เคร่ือง

           5,435,838 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ส่งเสริม
การตลาดผลผลิตเกษตร โดยอบรมถา่ยทอดความรู้การผลิตหน่อไม ้พร้อม
สนับสนุนปัจจยัการผลิต 4,500,000 บาท เฉล่ีย 5,000 บาท/ราย และครุภณัฑ์ 
(เคร่ืองซีลสูญญากาศ 12 เคร่ือง) 80,900 บาท ซ่ึงจะชว่ยยกระดับมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น อบรม 18 รุ่นๆ ละ 50 คน มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 900 ราย ซ่ึงมอบให้กลุ่มวสิาหกจิ 6 กลุ่มๆ
 ละ 2 เคร่ือง ได้แก ่1) กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมไ่ผ่อตุสาหกรรมและพืชชวีเวช 
ต าบลกดุดินจี่ อ าเภอนากลาง 2) กลุ่มไผ่กมิซุงบ้านหนองกงุแกว้ ต าบลหนองกงุ
แกว้ อ าเภอศรีบุญเรือง 3) กลุ่มผู้ปลูกไผ่ไร้สารบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย ์
ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา 4) ปลูกไผ่สามฤดูและแปรรูปหน่อไมบ้้านหนอง
ทุ่งมน ต าบลเมอืงใหม ่อ าเภอศรีบุญเรือง 5) กลุ่มแปรรูปไมไ้ผ่ บ้านกกโพธิ ์
ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง และ 6) แปลงใหญ่ไผ่นอกฤดู หมู่ 4 ต าบลบุญ
ทัน ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหาซ่ึงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ
และดูแลรักษาครุภณัฑ์ต่อไป
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           5,435,838

68 ผลิตไมด้อกไมป้ระดับคุณภาพดี 1. อบรมให้ความรู้การผลิตไมด้อกไมป้ระดับเชงิ
พาณิชย ์
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตไมด้อกไมป้ระดับ

           1,162,600 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านส่งเสริม
การตลาดผลผลิต (เกษตร) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยการอบรม
เกษตรกร พร้อมสนับสนุนปัจจยัการผลิต (เมล็ดพันธุแ์ละวสัดุการเกษตร) การ
ผลิตไมด้อกไมป้ระดับเชงิพาณิชยแ์ละครุภณัฑ์ (ตู้แชข่นาด 20 คิวบิกฟุตและ
เคร่ืองซีลสูญญากาศ) อนัจะชว่ยสร้างอาชพีและรายได้ให้กบัเกษตรอยา่งมั่นคง 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 200 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น ค่าใชจ้า่ยเป็นการสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต 970,000 บาท เฉล่ีย 4,850 บาท ต่อคน

           1,162,600

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 34/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

69 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
จากสัตวน์้ าในชมุชนให้รอดพ้นจาก
วกิฤตโควดิ

      

 1. ส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกในกระชงับก            3,838,800 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานประมง
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านส่งเสริม
การตลาดผลผลิต(เกษตร) โดยการอบรมเกษตรกรเป็นการอบรมการเล้ียงปลา
ดุก และสนับสนุนปัจจยัการผลิต (กระชงับก พันธุป์ลาดุก อาหารสัตวน์้ า) โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้เล้ียงปลาดุก จ านวน 1,200 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
และได้ตรวจสอบแล้ววา่ไมซ้่ าซ้อนกบัโครงการของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว

           3,838,800

 2. ส่งเสริมการเล้ียงปลาหมอในกระชงับก            3,838,800 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานประมง
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ด้านส่งเสริมการตลาดผลผลิต(เกษตร)  เป็นการอบรมการเล้ียงปลาหมอ และ
สนับสนุนปัจจยัการผลิต 3,360,000 บาท (กระชงับก พันธุป์ลาหมอ อาหาร
ปลา) กลุ่เปูาหมายเป็นเกษตรกร กลุ่มเปูาหมาย ได้แก ่เกษตรกรผู้เล้ียงปลา
หมอ จ านวน 1,200 ราย   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น 
มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ และได้ตรวจสอบแล้ววา่ไมซ้่ าซ้อนกบัโครงการของ
หน่วยงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

           3,838,800

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 35/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 ตลาดเกษตรอนิทรียว์งัหมื่น กอ่สร้างตลาดอนิทรียว์งัหมื่น บริเวณแยกบ้านวงั
หมื่น หมู่ที่ 14 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืง
หนองบัวล าภ ูจงัหวดัหนองบัวล าภู

          12,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ด้านการสร้างการเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด โดยกอ่สร้างตลาดเกษตรอนิทรียว์งั
หมื่น ประกอบด้วย อาคารตลาด อาคารศูนยเ์รียนรู้ บูธจดัแสดงสินค้า ร้าน
กาแฟ อาคารห้องน้ า ลานจอดรถและถนน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และปลูก
หญ้านวลน้อย เพื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน อาทิ ผ้า
ไหม ผ้าทอมอื ขา้วอนิทรีย ์ขา้วฮาง ผักปลอดภยั ปลา เป็นต้น ท าให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการมชีอ่งทางการจ าหน่าย โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
40,000 คน เกษตรกร 54 ราย ผู้ประกอบการ 21 ราย นักท่องเที่ยว 5,000 
คน/เดือน ผู้เยี่ยมชม 1,000 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที่
3.เป็นการปรับปรุงลานตลาดที่มอียู่เดิมให้มสีภาพที่สามารถขายได้ในทุกฤดูกาล
 ภายหลังการกอ่สร้างแล้วเสร็จ ทาง อบจ. จะเขา้มาเป็นผู้บริหารและจดัการ
ตลาดให้คงอยู่ต่อไป

          12,000,000

71 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

1. อบรมถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยกีารผลิต
สินค้าเกษตร 
2. อบรมถา่ยทอดความรู้การแปรรูปเพิ่มมลูค่า
3. สนับสนุนปัจจยัการผลิตและครุภณัฑ์ (โรงอบฯ
 330,000 บาท โรงสีขา้ว 70,000 บาท เคร่ืองซีล
สูญญากาศ 100,000 บาท เตาแกส๊ 2 ชดุ 
8,000 บาท)

              690,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2   ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยการฝึกอบรมฯ ด้าน
การผลิต การแปรรูป บรรจภุณัฑ์พร้อมสนับสนุนวสัดุและครุภณัฑ์ เชน่ เตาแกส๊
 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและ
สร้างมลูค่า (ขา้วถงุ, ขา้วแปรรูป, ขา้วแต๋น และอื่นๆ) ให้กบักลุ่มวสิาหกจิแปร
รูปบ้านโนนสง่า หมู่ 5โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 20 ราย 
นอกจากนี้ยงัมสีมาชกิกลุ่มวสิาหกจิ จ านวน 30 คน และสมาชกิในชมุชน
หมู่บ้านโนนสวา่ง จ านวน 600 คน ได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              690,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 36/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

72 พัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร 1. อบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร 
(ปั้นขลิบสีรุ้ง ครองแครงกรอบลายไทย สบู่เหลว
ราชนิีขา้วเหนียว เคร่ืองด่ืมขา้วเพื่อสุขภาพ และ
ผักผงเพื่อสุขภาพ) 
2. พัฒนาบรรจภุณัฑ์เพื่อส่งเสริมการจ าหน่าย 
(ถงุ ซอง สติกเกอร์ ฯลฯ)
3. อบรมพัฒนาเกษตรกรเขา้สู่ระบบตลาด
ออนไลน์ 
4. สนับสนุนปัจจยัการผลิต (หมอ้ กะทะ ภาชนะ 
ฯลฯ)

              180,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  โดยการฝึกอบรมฯ  การ
ออกแบบบรรจภุณัฑ์การตลาดอเิล็กทรอนิกส์ชอ่งทางการจ าหน่ายออนไลน์ 
และกอ่ต้ังแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และการแปรรูปให้กบักลุ่มวสิาหกจิชมุชน
บ้านวงัหินชา กลุ่มเปูาหมายได้แก ่เกษตรกร จ านวน 25 คน นอกจากนี้ยงัมี
สมาชกิของกลุ่มวสิาหกจิที่ได้รับประโยชน์อกี 24 คน และกลุ่มจะเป็นผู้ดูแล
ครุภณัฑ์ต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ต่อไป
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              180,000

73 ส่งเสริมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
มนัส าปะหลัง

1. อบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพมนั
ส าปะหลัง การผลิตพันธุม์นัส าปะหลัง การใชส้าร
ชวีภณัฑ์ก าจดัศัตรูพืช และการจดัการดินที่เหมาะ
กบัการปลูกมนัส าปะหลัง 12 รุ่นๆ ละ 50 ราย 
รวม 600 ราย
2. สนับสนุนวสัดุเกษตร (ปุ๋ยชวีภาพ)
720,000 บาท

           1,098,800 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยการฝึกอบรมฯ 
สนับสนุนค่าวสัดุปุ๋ยชวีภาพ PGPR (บัญชนีวตักรรมไทย 02010021) จ านวน 
12,000 ถงุๆ ละ 60 บาท ซ่ึงจะชว่ยให้เกษตรกรลดภาระค่าใชจ้า่ยในการซ้ือปุ๋ย
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรจ านวน 600 ราย สามารถลดรายจา่ยในการ
ซ้ือปุ๋ยได้ไร่ละ 1,500 บาท อยา่งน้อย 600 ไร่ เป็นเงิน 900,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น  มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           1,098,800

74 เพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมและ
จดัการการระบาดของศัตรูพืช

1. อบรมหลักสูตรหมอพืชเบื้องต้น
2. อบรมหลักสูตรการผลิตสารชวีภณัฑ์อยา่งง่าย
เพื่อลดการใชส้ารเคมี
3. สนับสนุนวสัดุผลิตสารชวีภณัฑ์
(718,200 บาท)
4. จดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการอารักขาพืชระดับอ าเภอ 
(7 ศูนย์) พร้อมวสัดุฝึกอบรม 330,000 ล้านบาท

           1,601,300 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยเป็นการฝึกอบรมฯ  
ศึกษาดูงานพร้อมสนับสนุนวสัดุและครุภณัฑ์ เชน่ ตู้แชข่นาด 20 คิวบิคฟุต 
จ านวน 6 เคร่ืองตู้ฆา่เชื้อระบบฆา่เชื้อด้วยรังสียวู ีจ านวน 6 เคร่ือง  หมอ้หุงขา้ว
 10 ลิตร จ านวน 6 หมอ้ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 180 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. การบริหารจดัการวสัดุและครุภณัฑ์ คณะกรรมการศูนยป์ฏบิัติการอารักขา
พืชระดับอ าเภอจะเป็นผู้ดูแลและบริหารจดัการ (ต าบลกดุจกิ อ าเภอเมอืง, 
ต าบลเมอืงใหม ่อ าเภอศรีบุญเรือง, ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง, ต าบลโคก
มว่งอ าเภอโนนสัง, ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา และ ต าบลวงัปลาปูอม 
อ าเภอนาวงั)

           1,601,300

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 37/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

75 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับบ่อน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับบ่อ
น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร จ านวน 58 ระบบ 

          24,534,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ
บ่อน้ าบาดาล จ านวน 58 ระบบ (58 กลุ่มวสิาหกจิ) เพื่อเพิ่มแหล่งน้ า เพิ่ม
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและเล้ียงสัตว ์จ านวน 58 ระบบ (58 กลุ่ม
วสิาหกจิ) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 406 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น  
มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที่

          24,534,000

76  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
มะขามเปร้ียวยกัษ์เพื่อส่งเสริม
อาชพีให้กบัประชาชนในจงัหวดั
หนองบัวล าภู

1. อบรมให้ความรู้ 120,900 บาท)
2. สนับสนุนปัจจยัการเกษตร (พันธุม์ะขามเปร้ียว
ยกัษ์) 4,115,100 บาท

           4,236,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชนด้วยการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยั
การเกษตร (พันธุม์ะขามเปร้ียวยกัษ์) เป็นค่าปัจจยัการผลิต 4,115,100 บาท 
เฉล่ีย 3,300 บาทต่อคน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,247 ราย เป็นค่า
ปัจจยัการผลิต 4,115,100 บาท  เฉล่ีย 3,300 บาทต่อคน จะท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นภายใน 3 ปี มพีื้นที่ปลูกมะขามเปร้ียวยกัษ์ 1,247 ไร่ๆ ละ 3,000
 บาท เป็นเงิน 3,741,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           4,236,000

77 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตขา้ว
ปลอดภยั เทศบาลต าบลนาเหล่า

อบรมเกษตรกรและสนับสนุนปัจจยัการผลิตขา้ว
ปลอดภยั จ านวน 10 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว

              300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนา
เหล่า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน ด้วยการอบรมเกษตรกรและสนับสนุนปัจจยัการผลิตขา้วปลอดภยั โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 300 คน เป็นค่าวสัดุและปัจจยัการผลิต 200,000 บาท
 เฉล่ีย 666.66 บาทต่อคน จะท าให้มพีื้นที่ปลูกขา้ว 500 ไร่ ท าให้มผีลผลิตขา้ว
เพิ่มขึ้นไร่ละ 320 กโิลกรัม รวมเป็น 16 ตันๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
160,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              300,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 38/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนเพาะผักหวาน
และไมเ้ศรษฐกจิ ต าบลโนนสะอาด
 อ าเภอศรีบุญเรือง

1. อบรมให้ความรู้ท่องเที่ยวเชงิเกษตร (39,400 
บาท)
2. สนับสนุนปัจยัยการผลิต (เมล็ดพันธุ)์ พร้อม
วสัดุจดัท าโรงเรือนเพาะช า (156,100 บาท)

              195,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
โนนสะอาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยการ
ฝึกอบรมฯ พร้อมสนับสนุนวสัดุ และครุภณัฑ์ซ่ึงเป็นค่าปัจจยัการผลิต 
156,1000 บาท เฉล่ีย 1,561 บาทต่อคน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
เกษตรกรให้สามารถพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 100 คน  สามารถลดรายจา่ยเพิ่ม
รายได้ให้ไมน่้อยกวา่ 300,000 บาทต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

              195,500

79 ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน

1. อบรมเพิ่มพูนความรู้ และอบรมเชงิปฏบิัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปลูกเมล่อนไร้สารพิษ 
(38,000 บาท)
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ปุ๋ย และโรงเรือน 
(116,500 บาท)

              157,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นามะเฟือง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ด้านการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและ
ชมุชน โดยการอบรมความรู้ และอบรมเชงิปฏบิัติการ การติดตามและรายงาน
ผล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปลูกเมล่อนไร้สารพิษ พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
 ปุ๋ย และโรงเรือน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 50 ราย สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อรายต่อเดือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
 

              157,800

80 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนน
วจิารณ์รังสรรค์

เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวจิารณ์
รังสรรค์จากวงเวยีนหน้าล้ิมชยัอทุิศถงึแยกถนน
โพธิช์ยั หนา 4 เซนติเมตร กวา้งตามสภาพผิวทาง
เดิม ยาว 1,104 เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ไมน่้อยกวา่ 9,624 ตารางเมตร

           3,078,000 เทศบาลเมอืง
หนองบัวล าภู

เทศบาลเมอืง
หนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก       
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอ
นกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ขา้ว,มนัส าปะหลัง,ออ้ย,ขา้วโพด และกล้วย) ออก
สู่ตลาด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 5,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที

           3,078,000

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 39/40



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

81 ปรับปรุงภมูทิัศน์หาดโนนยาว หมู่ 
7 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตรอบหาดโนนยาว ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 410 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกวา่ 2,460 ตารางเมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร (1,540,000 บาท) 
2. ติดต้ังโคมไฟส่องสวา่งหาดโนนยาว จ านวน 20
 ต้น (ไฟประติมากรรม 4,549,000 บาท)
รวมวงเงิน 6,089,000 บาท

           6,089,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการกอ่สร้างถนนในแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาว 
เพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภยัพร้อมเป็นที่จดัจ าหน่ายสินค้าให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,742 คน เกษตรกร
 835 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
และสามารถด าเนินการได้ทันที่
3. ปรับลดวงเงิน ในส่วนติดต้ังโคมไฟ จ านวน 4,549,000 บาท คงเหลือวงเงินที่
เห็นควรสนับสนุนจ านวน 1,540,000 บาท

           1,540,000

259,391,996 251,299,926รวม 81 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 40/40



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร จดังานมหัศจรรยพ์ันธุไ์ม ้Floral Week            3,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน
35,000 คน เกษตรกร 50 ราย แต่เป็นการจา้งเหมาจดังานมหัศจรรยพ์ันธุไ์ม ้
Floral week ระยะเวลาจดังาน 7 วนั เป็นการรวมกลุ่มคนจ านวนมากและ
ไมร่ะบุมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2 พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์
รูปแบบใหมเ่พื่อเพิ่มมลูค่าให้กบั
ผลิตภณัฑ์ชมุชน

จา้งเหมาพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์รูปแบบ
ใหม ่พร้อมบรรจภุณัฑ์เพื่อทดลองตลาด

           1,010,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

หนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการไมน่้อยกวา่
 10 ราย และเป็นการจา้งเหมาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์และบรรจุ
ภณัฑ์รูปแบบใหม ่และมบีรรจภุณัฑ์ส าหรับทดลองตลาดผลิตภณัฑ์ และขาด
การระบุประเภทหรือชนิดผลิตภณัฑ์ที่ชดัเจน

3 พัฒนาศักยภาพผลิตภณัฑ์และ
สินค้าชมุชนด้วยอตัลักษณ์และ
วฒันธรรมสู่การสร้างรายได้อยา่ง
ยั่งยนืในโลกดิจทิัล

   

  - เพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภณัฑ์เชื่อมโยงอตั
ลักษณ์ชมุชน
 - ยกระดับการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบดิจทิัล 
พร้อมเชื่อมโยงเครือขา่ย OTOP Trader

           1,300,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจา้งเหมาพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชน
และบรรจภุณัฑ์และอบรมการขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ 20 ราย 
ไมร่ะบุประเภทผลิตภณัฑ์ชมุชน และกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน

 - สนับสนุนวสัดุ/อปุกรณ์ส าหรับส่งเสริมการผลิต
อยา่งมคุีณภาพ

              300,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยการจดัซ้ือครุภณัฑ์ เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย 
จ านวน 3 เคร่ืองให้กบัผู้ประกอบการ ไมร่ะบุการบริหารจดัการครุภณัฑ์ 
กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ 3 ราย

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดหนองบัวล าภู

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 1/6



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 พัฒนาของฝากของที่ระลึกใน
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดั

 - ส ารวจบริบทขอ้มลูในแหล่งท่องเที่ยว วเิคราะห์
และออกแบบรูปแบบของฝากของที่ระลึก
 - ส่งเสริมด้านการตลาดในแหล่งท่องเที่ยวและ
ตลาดออนไลน์

           1,260,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจา้งเหมาส ารวจขอ้มลูแหล่ง
ท่องเที่ยว วเิคราะห์และออกแบบของฝากของที่ระลึก  เป็นการจดัอบรมฯ ขาด
ความเชื่อมโยงการสร้างงาน สร้างรายได้ และตัวชี้วดัไมส่ะท้อนให้เห็นประมาณ
การรายได้ที่เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน จ านวน 90 คน 
ผู้ประกอบการ จ านวน 90 ราย

5 ปรับปรุงลานค้าชมุชนวถิี
หนองบัวล าภู

 - ปรับปรุงลานคอนกรีต
 - กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร และซุ้มจ าหน่ายสินค้า
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง
 - ปรับปรุงภมูทิัศน์

          12,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมอืงจงัหวดั

หนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต กอ่สร้าง
อาคารอเนกประสงค์ อาคารแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า และปรับปรุงภมูทิัศน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนที่ตกงาน 
จ านวน 10,000 คน เกษตรกรและกลุ่มอาชพี จ านวน 50,000 ราย และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพีแก่
ชมุชนโดยตรง

6 เทศกาลดนตรีไทยในสวน 
แดนดินถิ่นลุ่มภู

จาังเหมาจดักจิกรรมดนตรีในสวน            3,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยจา้งเหมาจดังานมหกรรมดนตรีไทย 
ซ่ึงยงัไมเ่หมาะกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไววสัโคโรนา 2019 และ
ยงัไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ซ่ึงมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 30,000 คน

7 ปั่น 2 น่อง ท่องเมอืงลุ่มภ ู
ประจ าปี  2564

จดักจิกรรมปั่นจกัรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ

           2,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาจดังาน ไมร่ะบุมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของไววสัโคโรนา 2019 ของหวดั กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 2,500 คน   

8 หนองบัวล าภ ูน่าเที่ยวน่าอยู่ "ลุ่มภู
ฮาฟมาราธอน 2021"

จดักจิกรรมวิง่มาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสุขภาพ

           2,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาจดังาน ไมร่ะบุมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของไววสัโคโรนา 2019 ของหวดั กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 2,500 คน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 งานแสดงแสงสีเสียง มหัศจรรย์
แห่งศรัทธาไหวพ้ระขอพร ออนซอน
เมอืงลุ่มภู

จา้งเหมาจดังานแสดง แสง สี เสียง            4,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาจดังาน ซ่ึงยงัไมเ่หมาะกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไววสัโคโรนา 2019  และยงัไมม่คีวามจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 10,000 คน 

10 ดนตรีในสวน ปี 2564 จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ดนตรีในสวน”            4,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจงัหวดัหนองบัวล าภรูะยะเวลาการจดังานในหัวขอ้
ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วดั ระบุ 8 คร้ัง แต่ในระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระบุจ านวน 7 วนั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,000 คน ผู้ประกอบการ
200 ราย และนักท่องเที่ยว 5,000 คน

11 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์
 กดุกวางสร้อย อ าเภอโนนสัง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

ปรับปรุงห้องน้ าและระบบน้ าประปา และ
จดับริการจดุ Check In

           6,383,200 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจา้งเหมาปรับปรุงพิพิธภณัฑ์
กดุกวางสร้อย ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภมูทิัศน์ภายใน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน เกษตรกร 300 ราย ผู้ประกอบการ
30 ราย และนักท่องเที่ยว 2,000 คน ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี

12 ประชาสัมพันธ ์"มหัศจรรยเ์ส้นทาง
ท่องเที่ยวชมุชน ดินแดนถิ่น
หนองบัวล าภ”ู

จา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธใ์นรูปแบบคลิป
วดีีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดั สถานที่
ท่องเที่ยว จ านวน 10 แห่ง ความยาวไมน่้อยกวา่ 3
 นาที จ านวน 1 เร่ือง

              500,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธ ์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 100,000 คน ขาดการเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชพี

13 เสริมสร้างมาตรฐานความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภยันักท่องเที่ยว
จงัหวดัหนองบัวล าภู

อบรมอาสาสมคัร TAC ให้ความชว่ยเหลือ
นักท่องเที่ยวจงัหวดัหนองบัวล าภู

              709,200 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการจา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธ ์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชพี

14 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัหนองบัวล าภู

 - อบรมนักเล่าเร่ืองประจ าถิ่น               499,200 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นกจิกรรมอบรมนักเล่าเร่ืองประจ าถิ่น
 จ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไมม่คีวามชดัเจนใน
การจา้งงาน/ไมร่ะบุขอ้ตกลงการมงีานท า

15 ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบอา่ง
เกบ็น้ าห้วยน้ าบองอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (แหล่งท่องเที่ยวตาด
ไฮ)

ปรับปรุงผิวจราจรรอบอา่งเกบ็น้ าห้วยน้ าบองอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ แหล่งท่องเที่ยวตาดไฮ 
อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู

          16,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู โครงการ
ชลประทาน
หนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
 (อา่งเกบ็น้ าห้วยน้ าบอง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน  เกษตรกร 
100 คน  ผู้ประกอบการ 20 ราย ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี
ของชมุชน
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 กอ่สร้างสนามกฬีาปีนหน้าผาเทียม กอ่สร้างสนามกฬีาปีนหน้าผาเทียม           12,662,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างสนามกฬีาปีนหน้าผาเทียม
 โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 40,000 คน  นักท่องเที่ยว 10,000 คน 
และผู้ประกอบการ 15 ราย ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี และยงั
ไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ

17 ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง
เสริมสร้างรายได้

 - อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตกล้วยหอม
ทองภายใต้มาตรฐานการผลิต GAP 
 - สนับสนุนต้นพันธุก์ล้วยฯ
 - สนับสนุนปัจจยัการผลิตการแปรรูปเพิ่มมลูค่า

          10,100,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการอบรมเกษตรกร พร้อมสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต ต้นพันธุก์ล้วยหอม 450  ไร่ๆละ 400 ต้นๆละ 49 บาท 
และครุภณัฑ์ เคร่ืองทอดสูญญากาศ และเคร่ืองเหวีย่งแยกกากน้ า 
จ านวน 8.820 ล้านบาท เฉล่ีย 29,400 บาท/ราย กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
 จ านวน 300 ราย เป็นการเบิกจา่ยคร้ังเดียวทั้งหมด และไมม่ใีบเสนอราคา

18 ส่งเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่
จงัหวดัหนองบัวล าภู

 - อบรมให้ความรู้ (200 ราย)
 - สนับสนุนปัจจยัการผลิตเกษตร (ต้นพันธุท์ุเรียน)

           1,499,600 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรมให้เกษตรกรปลูกทุเรียน 
พร้อมปัจจยัสนับสนุนการผลิตต้นพันธุท์ุเรียน 400 ไร่ๆละ 33 ต้นๆละ100 
บาทกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจ านวน 200 ราย  โครงการมรีายละเอยีดและ
สาระส าคัญไมค่รบถว้น เป็นการอบรมและสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
1.32 ล้านบาท เฉล่ีย 6,600 บาท/ราย 

19 พัฒนาตลาดเกษตรกรจงัหวดั
หนองบัวล าภู

 - อบรมท าแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด
 - สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์ตลาด

              702,550 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมฯ และจดัซ้ือวสัดุ
ส านักงาน เชน่ โต๊ะพับ ร่ม เกา้อี้ เป็นต้น ค่าใชจ้า่ยประเมนิผล 40,000 บาท 
เกนิร้อยละ 5 ในการติดตาม (35,128 บาท) 

20 พัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปสมนุไพร
ชมุชน ต าบลเทพคีรี

 - อบรมถา่ยทอดความรู้การผลิตและแปรรูป
สมนุไพร
 - สนับสนุนปัจจยัการผลิตการแปรรูปสร้างมลูค่า

              931,100 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมฯ ค่าวสัดุ และค่าที่ดิน 
กอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยเ์รือนกระจก 2 โรง กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก ่เกษตรกร จ านวน 30 ราย ไมม่ใีบอนุญาตการใชพ้ื้นที่และการบริหาร
จดัการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์จากคล้า  - อบรมให้ความรู้การผลิตคล้า
 - สนับสนุนปัจจยัการผลิต

           1,215,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร
จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรม และสนันสนุนปัจจยั
การผลิต จดัซ้ือพันธุค์ล้า 30,000ต้น ๆ ละ 40 บาท รวมเป็น 1.20 ล้านบาท 
เฉล่ีย 40,000 บาทต่อราย ซ่ึงใชง้บประมาณในการแจกปัจจยัการผลิตค่อนขา้ง
สูงไมเ่หมาะสม 

22 เพิ่มประสิทธภิาพยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมที่สมยัใหม่

เพิ่มประสิทธภิาพยกระดับศักยภาพเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่สมยัใหม่

          10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่สมยัใหม ่และจา้งฉดีสารชวีภณัฑ์ในไร่
ออ้ย ของกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังการอบรมไมส่ามารถต่อยอดการสร้างงาน
สร้างอาชพี โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกออ้ย 3,000 ราย

23 สร้างอาชพีสร้างคุณค่า ภมูปิัญญา
ให้ผู้สูงอายแุละครัวเรือนเปราะบาง

 - ส่งเสริมอาชพีภมูปิัญญาผู้สูงวยัในวถิใีหม่
 - สร้างงาน สร้างอาชพีผู้ดูแลผู้สูงอายแุละคน
เปราะบางในชมุชน

           5,400,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัหนองบัวล าภู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรม ดูแลผู้สูงอาย ุพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมายได้แกป่ระชาชน จ านวน 1,590 ราย เป็นการอบรม
คนจ านวนมากกลุ่มเป้าหมายไมช่ดัเจน

24 กอ่สร้างระบบกระจายน้ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าศรีโพธิท์อง หมู่ 12
บ้านศรีโพธิท์อง ต าบลศรีบุญเรือง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดั
หนองบัวล าภู

กอ่สร้างระบบกระจายน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล.ขนาด 75 ลูกบาศกเ์มตร 
1 แห่ง ท่อส่งน้ ายาว 3,600 เมตร จดุจา่ยน้ า
30 จดุ และอาคารประกอบอื่นๆ จ านวน 10 แห่ง

          25,000,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู โครงการ
ชลประทาน
หนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างระบบกระจายน้ า สถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ประชาชน จ านวน 40 ราย
ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

25 กอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ู- อ าเภอ
นากลาง – อ าเภอนาวงั จงัหวดั
หนองบัวล าภ ู(ระยะที่ 1)

 - กอ่สร้างติดต้ังระบบกรองน้ าสนาม ขนาดไม่
น้อยกวา่ 200 ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง
 - กอ่สร้างอาคารโรงสูบน้ าแรงสูง
 - กอ่สร้างถงัน้ าใส ความจ ุ500 ลูกบาศกเ์มตร
 - งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบ VSD
 - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าในพื้นที่อ าเภอ
นาวงั และอ าเภอนากลาง

          70,700,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขา
หนองบัวล าภู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
พร้อมกอ่สร้างอาคารโรงสูบน้ า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ประชาชน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 120 ราย  ประชาชน จ านวน 1,600 ราย ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัว
และกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

26 กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนน
แอลอดีี งานนวตักรรมไทย รหัส : 
07020019 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,10
และหมู่ที่ 12 ต าบลหนองกงุแกว้
อ าเภอศรีบุญเรือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิงหมนุยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,10
และหมู่ที่ 12 ต าบลหนองกงุแกว้

          14,994,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกงุแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี งานนวตักรรมไทย 9 หมู่บ้าน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,905 คน ขาดการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชพี ขาดการระบุประเภทของสินค้าการเกษตร และขาดความเชื่อมโยงการ
ฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

27 กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนน
แอลอดีี งานนวตักรรมไทย 
รหัส : 07020019 ต าบลโนนมว่ง 
อ าเภอศรีบุญเรือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิงหมนุยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี ต าบลโนนมว่ง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

          14,994,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนมว่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี งานนวตักรรม โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 8,715 คน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน ควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

28 กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนน
แอลอดีี งานนวตักรรมไทย รหัส : 
07020019 เทศบาลต าบลยาง
หล่ออ าเภอศรีบุญเรือง 
จงัหวดัหนองบัวล าภู

กอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิงหมนุยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี เทศบาลต าบลยางหล่อ 
อ าเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบัวล าภู

          19,156,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ยางหล่อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างพร้อมติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมนุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีี งานนวตักรรมไทย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 9,275 คน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

29 กอ่สร้างลานวฒันธรรมชมุชน
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP

กอ่สร้างอาคารลานวฒันธรรมชมุชน ณ บริเวณ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 จ านวน 5 
หลังและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ลาน

           5,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาเหล่า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างลานวฒันธรรม ซ่ึงไมไ่ด้แสดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพีและขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหา และฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ไมม่หีนังสือยนืยนัจากภาคประชาสังคม และขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน

30 การพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
นอกระบบระบบแรงงาน 
ผู้สูงอาย ุเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชพี

ฝึกอาชพี จ านวน 40 รุ่น ๆ ละ 16 คนๆ ละ 
3-5 วนั (หลักสูตร การติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การมดัหมี่และการทอผ้า 
การประกอบอาหารไทย การตัดเยบ็เส้ือผ้าสตรี 
การเยบ็ผ้าด้วยมอื ชา่งไฟฟ้า ชา่งยนต์ บ ารุงรักษา
รถจกัรยานยนต์ เป็นต้น)

           2,968,000 จงัหวดัหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงานฯ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขาดรายละเอยีดงบประมาณในการ
สนับสนุนวสัดุการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร และขาดรายละเอยีดการ
ด าเนินการฝึกอบรม อาทิ จ านวนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร จ านวนวนัใน
การอบรมซ่ึงจ าเป็นต่อการพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าต่อการด าเนิน
โครงการฯ
  

8,092,070           

261,375,920รวม 30 โครงการ

ปรับลดวงเงิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน หนองบัวล าภู หน้า 6/6



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดอุทัยธานี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 อุทัยธานี 419,649,303 160 417,470,200 102 219,033,400 58 198,436,800

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดอุทัยธานี
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุนข้อเสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0007 สาย
บ้านหนองขาม - บ้านดอนสวสัด์ิ 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0007 
สายบ้านหนองขาม - บ้านดอนสวสัด์ิ อ าเภอบ้าน
ไร่ จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2.600 กโิลเมตร

9,989,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนลาดยางรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ ออ้ย มนัส าปะหลัง
 และขา้วโพด จ านวน 1,500 ตันต่อปี มกีารจา้งแรงงาน จ านวน 30 คน คนละ 
400 บาท จ านวน 30 วนั คิดเป็นเงิน 360,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 7,600 คน เกษตรกร 5,000 คน ผู้ประกอบการ 3,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           9,989,000

2 ปรับปรุงระบบจา่ยน้ าประปาสถานี
จา่ยน้ าประปา ต าบลหาดทนง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงระบบจา่ยน้ าประปา สถานีจา่ยน้ าประปา
 ต าบลหาดทนง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุัยธานี 
โดยด าเนินการปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา ท่อ 
HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 400.00 มลิลิเมตร 
ระยะทาง 1,000.00 เมตร พร้อมติดต้ังระบบ
ควบคุมไฟฟ้า

9,076,000           เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การปรับปรุงระบบจา่ยประปา มกีารจา้งแรงงานในชมุชนวางท่อ จ านวน 20 คน
 คนละ 300 บาท เป็นเวลา 90 วนั คิดเป็นเงิน 540,000 บาท  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 14,000 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           9,076,000

3 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา ต าบล
อทุัยใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อทุัยธานี

ปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา ต าบลอทุัยใหม ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุัยธานี โดยการวางท่อจา่ย
น้ าประปา ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100.00 
มลิลิเมตร ระยะทาง 105.00 เมตร

227,000              เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
เป็นการปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา มกีารจา้งแรงงานในชมุชนวางท่อ จ านวน 
10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 45 วนั คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              227,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดอุทัยธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 1/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 ปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา ต าบล
อทุัยใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดั
อทุัยธานี

ปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา ต าบลอทุัยใหม ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอทุัยธานี โดยการวางท่อจา่ย
น้ าประปา ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100.00 
มลิลิเมตร ระยะทาง 700.00 เมตร

1,586,000           เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การปรับปรุงท่อจา่ยน้ าประปา  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนวางท่อ จ านวน 15 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 60 วนั คิดเป็นเงิน 270,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,586,000

5 ขดุลอกสระเกบ็น้ าสาธารณะ  40 
ไร่ หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวญั ต าบล
ตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จงัหวดั
อทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ าสาธารณะ  40 ไร่ หมู่ที่ 13 
บ้านสวนขวญั ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี ความกวา้ง 316.00 เมตร ยาว 
155.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือมปีริมาตรดิน
ขดุไมน่้อยกวา่ 54,657 ลูกบาศกเ์มตร

4,254,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลตลุกดู่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระเกบ็น้ า เพื่อสนับสนุนการเกษตร
 เชน่ ผักสวนครัว ขา้วโพด ออ้ย ขา้ว มกีารเกษตรกรมอีาชพีเสริมจากการปลูก
ผักสวนครัวและพืชผลทางเกษตร มรีายได้ 6,000 บาทต่อเดือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 370 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           4,254,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 2/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สายทาง อน.4015 
แยกทางหลวงชนบท สพ.3008  –
 บ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่  จงัหวดั
อทุัยธานี

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.
3008  – บ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่  จงัหวดัอทุัยธานี 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.00-1.00 เมตร 
ระยะทาง 3.450 กโิลเมตร

13,000,000           จงัหวดัอทุัยธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อรองรับการขนส่งมนัส าปะหลังจ านวน 50,000 
ตันต่อปี และการขนส่ง ออ้ย ขา้ว และขา้วโพด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,152 คน เกษตรกร 1,576 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

          13,000,000

7 ปรับปรุงถนนสันเขื่อนทับเสลา 
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดั
อทุัยธานี

ปรับปรุงถนนสันเขื่อนทับเสลา ต าบลระบ า 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี ระยะทาง 230.00
 เมตร ความกวา้งถนน 6.00 เมตร

820,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาทับเสลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนน มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนน จ านวน 5 คน คนละ
 300 บาท เป็นเวลา 60 วนั คิดเป็นเงิน 9,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4,000 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              820,000

8 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0055 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 333  - บ้าน
หนองพังค่า อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0055 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้าน
หนองพังค่า อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี
 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทาง 2.350 
กโิลเมตร

9,990,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนลาดยาง รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ ออ้ย มนั
ส าปะหลัง และขา้วโพด มกีารจา้งแรงงาน จ านวน 30 คน คนละ 400 บาท 
จ านวน 30 วนั คิดเป็นเงิน 360,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,500
 คน เกษตรกร 3,300 คน ผู้ประกอบการ 3,300 คน และอื่น ๆ 3,300 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           9,990,000

9 ขดุลอกคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยเปล้า ต าบลระบ า อ าเภอ
ลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเปล้า 
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร ระยะทาง 
1.490 กโิลเมตร

490,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 850 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 314 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              490,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 3/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0064  สายบ้าน
หนองแฟบ  - บ้านขนุแกว้ อ าเภอ
หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี

เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0064 สายบ้าน
หนองแฟบ  - บ้านขนุแกว้ อ าเภอหนองขาหยา่ง 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 2.340 กโิลเมตร

7,900,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน  รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ ออ้ย มนัส าปะหลัง และ
ขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงาน จ านวน 60 คน คนละ 350 บาท จ านวน 30 วนั 
คิดเป็นเงิน 630,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,200 คน เกษตรกร 
4,200 คน ผู้ประกอบการ 1,650 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           7,900,000

11 ขดุลอกคลองขนุแกว้ หมู่ที่ 13 
บ้านวงับ่างสามคัคี ต าบลสุขฤทัย 
อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองขนุแกว้ หมู่ที่ 13 บ้านวงับ่างสามคัคี
 ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 
31,500 ลูกบาศกเ์มตร

1,628,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง  ท าให้เกษตรกรในชมุชนมี
แหล่งน้ าส าหรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 600 ไร่ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 520 ครัวเรือน 
เกษตรกร 400 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,628,000

12 เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 
1-0009 สายบ้านปากเหมอืง  - 
บ้านโป่งสามสิบ อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุัยธานี

เสริมผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0009 สายบ้านปากเหมอืง  - 
บ้านโป่งสามสิบ อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.250 
กโิลเมตร

9,913,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัอทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ ออ้ย มนัส าปะหลัง และ
ขา้วโพด มกีารจา้งแรงงาน จ านวน 30 คน คนละ 400 บาท จ านวน 30 วนั 
คิดเป็นเงิน 360,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,100 คน เกษตรกร 
4,800 คน ผู้ประกอบการ 3,200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           9,913,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 4/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ขดุลอกคลองระบายน้ า หมู่ที 8 
ต าบลท่าซุง อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองระบายน้ า หมู่ที่ 8  ต าบลท่าซุง 
อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี ขดุลอก
ล าคลองปากกวา้งเฉล่ีย 15.00 เมตร กน้คลอง
กวา้งเฉล่ีย 11.00 เมตร ความลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร
 ระยะ 830.00 เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 21,580 ลูกบาศกเ์มตร

496,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชี
ท้าย พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง  เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 880 ไร่  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 429 
ครัวเรือน เกษตรกร 987 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              496,000

14 ซ่อมแซม ท่อระบายน้ าฝ่ังขวา 
เขื่อนวงัร่มเกล้า ต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอเมอืงอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าฝ่ังขวา เขื่อนวงัร่มเกล้า 
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดั
อทุัยธานี ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ าเขื่อนวงัร่มเกล้า พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150
 ไร่ รายได้จากผลผลิตขา้วเพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

15 ขดุลอกห้วยยดัใส้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่
 7 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอ
สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกห้วยยดัใส้ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ต าบล
พลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั
อทุัยธานี ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 17.00 เมตร 
กน้กวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร หรือมปีริมาตร
ดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 13,200 ลูกบาศกเ์มตร

498,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกห้วย เพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 800 ไร่  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 
คน เกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              498,000

16 ขดุลอกล าเหมอืงโตนด หมู่ที่ 5 
ต าบลวงัหิน อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อทุัยธานี

โครงการขดุลอกล าเหมอืงโตนด หมู่ที่ 5 ต าบลวงั
หิน อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี 
ชว่งที่ 1 กวา้ง 11.00 เมตร ยาว 1.300 กโิลเมตร 
ลึก 3.20 เมตร 
ชว่งที่ 2 กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 1.100 กโิลเมตร 
ลึก 3.20 เมตร 
ชว่งที่ 3 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 0.100 กโิลเมตร 
ลึก 3.20 เมตร 
ชว่งที่ 4 กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 0.700 กโิลเมตร 
ลึก 3.20 เมตร

761,800              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกล าเหมอืง เพื่อให้เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 1,471 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 145 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              761,800

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 5/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อน.
4017 แยกทางหลวงหมายเลข 
3183 – บ้านหนองขาหยา่ง  
อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั
อทุัยธานี

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายทาง อน.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3183
 - บ้านหนองขาหยา่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวง้ 6.00 เมตร 
ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.00-1.50 เมตร ระยะทาง 3.075 
กโิลเมตร

13,000,000           จงัหวดัอทุัยธานี แขวงทางหลวง
ชนบทอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เป็นการปรับปรุงถนน รองรับการขนส่งขา้วจ านวน 40,000 ตันต่อปี  
คิดเป็นมลูค่า 320,000,000 บาท  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 783 คน 
เกษตรกร 400 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

          13,000,000

18 ขดุลอกคลองระบายน้ าห้วยทับ
เสลา ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง
 จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองระบายน้ าห้วยทับเสลา ต าบลทุ่งโพ 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 
10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 4.2000 
กโิลเมตร หรือปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 150,000
 ลุกบาศกเ์มตร

5,500,000            จงัหวดัอทุัยธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาทับเสลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองระบายน้ า มปีริมาณน้ าต้นทุน
ที่ใชจ้า่ยให้พื้นที่การเกษตรปลูกขา้วกวา่ 100 ไร่ เกษตรกรมรีายได้จากการท า
การเกษตร ได้แก ่การปลูกขา้ว 500,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           5,500,000

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนเหล็ก-บ้านหาดสูง 
หมู่ที่ 2 ต าบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืงอทุัยธานี
 จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโนนเหล็ก-บ้านหาดสูง หมู่ที่ 2 ต าบล
โนนเหล็ก - หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืง
อทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 8.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 1.140 กโิลเมตร
 ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 9120 ตารางเมตร

7,402,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่แบน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนน รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว  ผัก ผลไม ้  มกีาร
จา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 30 คน คนละ 
300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 270,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,273 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           7,402,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 6/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเกง้ ต าบลตลุกดู่ 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านโป่งเกง้ ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จงัหวดั
อทุัยธานี ถงัน้ าใสขนาดความจ ุ25 ลูกบาศกเ์มตร 
(แบบไมต่อกเขม็) พร้อมติดต้ังระบบกรองน้ า
ผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง (แบบ
ไมต่อกเสาเขม็)

842,100              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลตลุกดู่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา  มกีารจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 20 คน คนละ 300
 บาท เป็นเวลา 120 วนั คิดเป็นเงิน 720,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 345 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              842,100

21 ขดุลอกคลองไผ่งาม หมู่ที่ 10 บ้าน
ห้วยขาแขง้ ต าบลระบ า อ าเภอ
ลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองไผ่งาม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแขง้ 
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ระยะทาง 
1.862 กโิลเมตร

485,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 750 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 308 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              485,000

22 ขดุลอกคลองทับง้ิว หมู่ที่ 2 
บ้านกกง้ิว ต าบลสุขฤทัย อ าเภอ
ห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองทับง้ิว หมู่ที่ 2 บ้านกกง้ิว 
ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
กวา้ง 12.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอกไมน่้อยกวา่
 12,600 ลูกบาศกเ์มตร

479,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 500 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 350 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              479,000

23 ขดุลอกล าคลองธรรมชาติสายคลอง
 13 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเต่า อ าเภอ
เมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองธรรมชาติคลอง 13 หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดั
อทุัยธานี ขดุลองล าคลองปากกวา้งเฉล่ีย 5.0 
เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 1.30 เมตร ความลึก
เฉล่ีย 2.00 เมตร ระยะ 2,600.00 เมตร หรือ
ปริมาณงานดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 12,870 ลูกบาศกเ์มตร

427,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองธรรมชาติเพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 947 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 391 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              427,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 7/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

24 ขดุลอกสระเกบ็น้ าประปา หมู่ที่ 9 
บ้านสระนารายณ์ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอสวา่งอารมณ์ 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ าประปา หมู่ที่ 9 
บ้านสระนารายณ์ ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 60.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 120.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4.00 เมตร หรือปริมาตรดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 24,768 ลูกบาศกเ์มตร

1,045,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 150 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน 
เกษตรกร 60 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,045,000

25 ขดุลอกฝาย มข.2527 หมู่ที่ 6 
บ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกฝาย มข.2527 หมู่ที่ 6 บ้านน้อยพัฒนา 
ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี 
ขดุลอกฝาย ชว่งที่ 1 กวา้ง 12.00 เมตร ยาว 
339.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ขดุลอกฝาย ชว่งที่ 2 กวา้ง 12.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

420,900              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกฝายเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 921 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 323 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              420,900

26 ขดุลอกฝาย มข.2527 หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยหนามตะเข ้ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

โครงการขดุลอกฝาย มข.2527 หมู่ที่ 10 บ้าน
ห้วยหนามตะเข ้ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอทุัยธานี ชว่งที่ 1 กวา้ง 15.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ขดุลอก
หน้าฝาย ชว่งที่ 2 กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
500.000 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

323,300              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกฝายเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 1,812 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 242 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที  

              323,300

27 ขดุลอกคลองระบายน้ าห้วยทัพทัน 
 ต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองระบายน้ าห้วยทัพทัน ต าบล
หนองสระ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี ขนาด
กวา้ง 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 
3.8000 กโิลเมตร หรือมปีริมาตรดินขดุ
ไมน่้อยกวา่ 147,500 ลูกบาศกเ์มตร

5,400,000            จงัหวดัอทุัยธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาทับเสลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมรีายได้จากการ
ปลูกขา้ว 450,000 บาท  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           5,400,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 8/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ขดุลอกล าคลองห้วยน้ าดัง หมู่ที่ 10
 บ้านห้วยขาแขง้ ต าบลระบ า 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองห้วยน้ าดัง หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยขาแขง้ ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ลึก 1.60 
เมตร ระยะทาง 1.381 กโิลเมตร

480,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกล าคลอง เพื่อให้เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 800 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
 308 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              480,000

29 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง
เขาขี้ฝอย ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงเขาขี้ฝอย 
ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี  
ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ผลผลิตขา้ว
เพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม และ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

30 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง
หนองหญ้าปล้อง ต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงหนองหญ้าปล้อง 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน จงัหวดั
อทุัยธานี ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ 
ผลผลิตขา้วเพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม   กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

31 ขดุลอกล าคลองทรัพยส์มบูรณ์ หมู่
ที่ 12 บ้านทรัพยส์มบูรณ์ ต าบล
ระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดั
อทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ที่ 12 บ้าน
ทรัพยส์มบูรณ์ ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ระยะทาง 1.803 กโิลเมตร

490,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 800 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 227 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              490,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 9/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 ขดุลอกล าห้วยหนองลัน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองลัน ต าบลสุขฤทัย 
อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าห้วยหนองลัน หมู่ที่ 4 บ้านหนองลัน 
ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
กวา้ง 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,000.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 12,000 ลูกบาศกเ์มตร

451,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรในชมุชนมแีหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 500 ไร่  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 260 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              451,000

33 ขดุลอกล าคลองธรรมชาติคลอง 12
 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเต่า อ าเภอ
เมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองธรรมชาติคลอง 12 หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี ขดุลองล าคลองปากกวา้งเฉล่ีย 
4.0 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 1.20 เมตร ความ
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร 
หรือปริมาณงานดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 10,675 
ลูกบาศกเ์มตร

354,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 947 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 391 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              354,000

34 ขดุลอกสระเกบ็น้ า หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งอแีร้ง ต าบลสวา่งอารมณ์ 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งอแีร้ง ต าบล
สวา่งอารมณ์ อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี
 ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 90.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 
130.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือปริมาตร
ดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 28,696 ลูกบาศกเ์มตร

1,452,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 800 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน 
เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,452,000

35 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงส านัก
โก ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงส านักโก ต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี  
ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ 
ผลผลิตขา้วเพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 10/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 ขดุลอกล าคลองห้วยรัง หมู่ที่ 15 
บ้านคีรีวงศ์ ต าบลระบ า อ าเภอ
ลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองห้วยรัง หมู่ที่ 15 บ้านคีรีวงศ์ 
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 
1.262 กโิลเมตร

480,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลองเพื่อให้เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 700 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 271 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              480,000

37 ขดุลอกล าคลองล าปาฝา หมู่ที่ 15 
บ้านคีรีวงศ์ ต าบลระบ า อ าเภอ
ลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองล าปาฝา หมู่ที่ 15 บ้านคีรีวงศ์ 
ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 
1.489 กโิลเมตร

485,000              

 จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 700 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 271 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              485,000

38 ขดุลอกสระน้ าบ้านหนองส่ีเหล่ียม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองส่ีเหล่ียม ต าบล
สุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดั
อทุัยธานี

ขดุลอกสระบ้านหนองส่ีเหล่ียม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองส่ีเหล่ียม ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต 
จงัหวดัอทุัยธาน ีขนาดปากกวา้ง 50.00 เมตร ยาว
 70.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมาณดิน
ขดุลอกไมน่้อยกวา่ 8,750 ลูกบาศกเ์มตร

488,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระน้ า เกษตรกรในชมุชนมแีหล่ง
น้ าต้นทุนส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 500 ไร่  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              488,000

39 ขดุลอกล าเหมอืง สาย 10 หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืง
อทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าเหมอืง สาย 10  หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธาน ีขดุลอกล าเหมอืงปากกวา้งเฉล่ีย 
4.0 เมตร กน้กวา้งเฉล่ีย 2 เมตร  ความลึกเฉล่ีย 
2.0 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร หรือปริมาณ
งานดินขดุลอกไมน่้อยกวา่10,400 ลูกบาศกเ์มตร

370,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกล าเหมอืง   เกษตรกรมนี้ าส าหรับ
ท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 925 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 240 
ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              370,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 11/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 ขดุลอกสระกกัเกบ็น้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองเล็ก (แห่งที่ 1) ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระกกัเกบ็น้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10
 บ้านคลองเล็ก (แห่งที่ 1) ต าบลบ่อยาง อ าเภอ
สวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดปากกวา้ง
เฉล่ีย 80.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 90.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 6.00เมตร หรือปริมาตรดิน
ขดุลอกไมน่้อยกวา่ 13,932 ลูกบาศกเ์มตร

664,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระกกัเกบ็น้ า เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 420 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร
 230 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              664,000

41 ขดุลอกล าห้วยมอโค้ว หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยป่าปก ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

โครงการขดุลอกล าห้วยมอโค้ว หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ป่าปก ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อทุัยธานี ชว่งที่ 1 กวา้ง 15.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ขดุลอกล าห้วยมอโค้ว
 ชว่งที่ 2 กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

193,000              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกล าห้วย เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 1,430 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 325 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              193,000

42 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง
โคกหมอ้ล่าง  ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงโคกหมอ้ล่าง ต าบล
โคกหมอ้ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดท่อ
ส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ผลผลิตขา้ว
เพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50
 คน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

43 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงโคก
หมอ้บน  ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงโคกหมอ้บน ต าบล
โคกหมอ้ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี  ขนาด 
1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ผลผลิตขา้ว
เพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50
 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 12/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 ขดุลอกล าคลองหนองกระทิง หมู่ที่
 16 บ้านขาหินเทิน ต าบลระบ า 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองหนองกระทิง หมู่ที่ 16 
บ้านขาหินเทิน ต าบลระบ า อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ลึก 1.30 
เมตร ระยะทาง 1.734 กโิลเมตร

490,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 650 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 130 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              490,000

45 ขดุลอกสระน้ าบ้านสุขฤทัย หมู่ที่ 6
 บ้านสุขฤทัย ต าบลสุขฤทัย 
อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระบ้านสุขฤทัย หมู่ที่ 6 บ้านสุขฤทัย 
ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดปากสระกวา้ง 80.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอกไม่
น้อยกวา่ 28,800 ลูกบาศกเ์มตร

1,290,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระ เกษตรกรในชมุชนมแีหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 300 ไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 240 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,290,000

46 ขดุลอกล าคลอง 14 หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองแก อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลอง 14 เร่ิมจากถนนลาดยาง
ชลประทาน-วทิยาลัยเกษตร หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองแก อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดั
อทุัยธานี ขดุล าคลองปากกวา้งเฉล่ีย  4.0  เมตร  
กน้กวา้งเฉล่ีย 2.0 เมตร ความลึกเฉล่ีย 2 เมตร 
ระยะ 2,000 เมตร  หรือปริมาณงานดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 84,000 ลูกบาศกเ์มตร

300,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 1,471 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 547 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              300,000

47 ขดุลอกเหมอืงธารยายแอ ้(ตอนบน)
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ต าบล
พลวงสองนาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกเหมอืงธารยายแอ ้(ตอนบน) หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองสมบูรณ์ ต าบลพลวงสองนาง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี ขนาด
ปากกวา้งเฉล่ีย 15.00 เมตร กน้กวา้งเฉล่ีย 6.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุลอกไมน่้อยกวา่ 13,300 
ลูกบาศกเ์มตร

496,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกเหมอืง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 500 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              496,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 13/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 ขดุลอกล าห้วยป่าปก หมู่ที่ 5 บ้าน
พุบอน ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่
 จงัหวดัอทุัยธานี

โครงการขดุลอกล าห้วยป่าปก หมู่ที่ 5
บ้านพุบอน ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อทุัยธานี กวา้ง 11.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

190,500              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 1,902 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 227 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              190,500

49 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง
เขาน้อย ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงเขาน้อย 
ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี  
ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ 
ผลผลิตขา้วเพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

50 ขดุลอกคลอง 15 หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองแก อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลอง 15 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแก 
อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี ขดุลอกล า
คลองปากกวา้งเฉล่ีย 4.0  เมตร กน้กวา้งเฉล่ีย 
2.0 เมตร  ความลึกเฉล่ีย 2.0 เมตร ระยะทาง 
2,500.00 เมตร  หรือปริมาณงานดินขดุลอกไม่
น้อยกวา่ 10,975 ลูกบาศกเ์มตร

390,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 2,311 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 240 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              390,000

51 ขดุลอกสระเกบ็น้ า หมู่ที่ 4 
(ที่สาธารณะดอนถา่น) 
บ้านหนองหลวง ต าบลหนองหลวง
 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดั
อทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ า หมู่ที่ 4 (ที่สาธารณะดอนถา่น)
 บ้านหนองหลวง ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี ขนาด
ปากกวา้งเฉล่ีย 100.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 216.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 60,655 ลูกบาศกเ์มตร

2,559,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระ เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 700 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน 
เกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           2,559,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 14/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 ขดุลอกล าคลองกระเวน หมู่ที่ 4 
บ้านหัวนา (สายหลังธนาคารทหาร
ไทยเกา่) ต าบลบ้านไร่ อ าเภอ
บ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าคลองกระเวน หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา (สาย
หลังธนาคารทหารไทยเกา่) ต าบลบ้านไร่ อ าเภอ
บ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี กวา้ง 10.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

1,216,100           จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 504 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 99 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,216,100

53 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิง
เขาหลวง ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซมท่อระบายน้ าแกม้ลิงเขาหลวง 
ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X 1.50 เมตร

650,000               จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ า พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ผลผลิตขา้ว
เพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50
 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

54 ขดุลอกล าห้วยยาง หมู่ที่ 4 
บ้านหูชา้ง ต าบลหูชา้ง 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกล าห้วยยาง หมู่ที่ 4 บ้านหูชา้ง ต าบลหูชา้ง
 อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 12.00
 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

1,483,000           จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกล าห้วย เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 1,860 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 366 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,483,000

55 ซ่อมแซมท่อระบายน้ าฝายทระมะ1
  ต าบลเขาบางแกรก 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

ซ่อมแซม ท่อระบายน้ าฝายทระมะ1 ต าบล
เขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดท่อส่ีเหล่ียม 1.50 X1.50 เมตร

3,000,000            จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การซ่อมแซมท่อระบายน้ า พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 150 ไร่ ผลผลิตขา้ว
และออ้ยเพิ่มขึ้น จาก 800 กโิลกรัม เป็น 950 กโิลกรัม กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที และได้ตรวจสอบกบั สทนช. 
จงัหวดัแล้ววา่เป็นโครงการขนาดเล็กที่ไมม่คีวามซ้ าซ้อนกบัโครงการของกรม
ชลประทาน

           3,000,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 15/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

56 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าบ้านหนองแร่ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ ต าบลสุขฤทัย
 อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าหนองแร่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่
 ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดปากกวา้ง 66.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอกไมน่้อย
กวา่ 19,800 ลูกบาศกเ์มตร

1,008,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกอา่งเกบ็น้ า เกษตรกรในชมุชนมี
แหล่งน้ าต้นทุนส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 500 ไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,008,000

57 ขดุลอกคลองธรรมชาติตลุกแจง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอ
เมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองธรรมชาติตลุกแจง  หมู่ที่ 5  ต าบล
หนองไผ่แบน อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี ขดุลองล าคลอง ระยะทาง 
2,000.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขดุลอก
ไมน่้อยกวา่ 21,548 ลูกบาศกเ์มตร

1,010,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 822 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 398 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,010,000

58 ขดุลอกคลองส่งน้ าและอาคาร
ประกอบ ระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ า
เขาขี้ฝอย ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกคลองส่งน้ าและอาคารประกอบ ระบบส่ง
น้ าสถานีสูบน้ าเขาขี้ฝอย ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอ
ทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี ปริมาณดิน 15,900 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมอาคารประกอบ

15,000,000           จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกคลอง พื้นที่ปลูกขา้วและออ้ยได้รับ
ประโยชน์ 1,000 ไร่ ผลผลิตและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น 500 บาท  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที และได้ตรวจสอบกบั สทนช. 
จงัหวดัแล้ววา่เป็นโครงการขนาดเล็กที่ไมม่คีวามซ้ าซ้อนกบัโครงการของกรม
ชลประทาน

          15,000,000

59 ขดุลอกสระน้ าบ้านล่องวา่ หมู่ที่ 9 
บ้านล่องวา่ ต าบลสุขฤทัย อ าเภอ
ห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระบ้านล่องวา่ หมู่ที่ 9 บ้านล่องวา่ 
ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดปากสระกวา้ง 40.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมาณดินขดุลอกไม่
น้อยกวา่ 5,600 ลูกบาศกเ์มตร

267,000               จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอห้วยคต 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระ เกษตรกรในชมุชนมแีหล่งน้ า
ต้นทุนส าหรับท าการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกมนัส าปะหลัง 300 ไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              267,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 16/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

60 ขดุลอกสระเกบ็น้ า
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองแวน่ ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 
บ้านหนองแวน่ ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์
 จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดปากกวา้งเฉล่ีย 70.00 
เมตร ยาวเฉล่ีย 230.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 16,100 
ลูกบาศกเ์มตร

1,823,000            จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอสวา่งอารมณ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระ เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกขา้ว 600 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,823,000

61 ขดุลอกสระน้ าบ้านหนองแกสามคัคี
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกสามคัคี 
ต าบลหูชา้ง อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อทุัยธานี

ขดุลอกสระน้ าบ้านหนองแกสามคัคี หมู่ที่ 11 
บ้านหนองแกสามคัคี ต าบลหูชา้ง อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 30.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร ลึก 8.00 เมตร

181,000              จงัหวดัอทุัยธานี อ าเภอบ้านไร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระน้ า เกษตรกรมนี้ าส าหรับท า
การเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกออ้ย 520 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 148 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              181,000

62 ขดุลอกสระเกบ็น้ าแกม้ลิงเขื่อน
วงัร่มเกล้า ต าบลหนองหญ้าปล้อง 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกสระเกบ็น้ า แกม้ลิงเขื่อนวงัร่มเกล้า ต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี 
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 240,700 ลูกบาศกเ์มตร

10,000,000           จงัหวดัอทุัยธานี โครงการ
ชลประทานอทุัยธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอกสระ พื้นที่ปลูกขา้วได้รับประโยชน์ 
1,300 ไร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

          10,000,000

63 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 2 บ้านภมูธิรรม ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดั
อทุัยธานี

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านภมูธิรรม ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี หอถงัสูงขนาดความจ ุ45 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมระบบกรองน้ า

7,070,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าซึม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 963 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           7,070,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 17/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 วางท่อเมนท์ประปารอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด 
ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืงอทุัยธานี
 จงัหวดัอทุัยธานี

วางท่อเมนท์ประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านตากแดด ต าบลเนินแจง อ าเภอเมอืงอทุัยธานี
 จงัหวดัอทุัยธานี ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 นิ้ว ยาว 1,841.00 เมตร

459,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินแจง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา มกีารจา้งแรงงานในชมุชนปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั คิดเป็นเงิน 30,000 
บาท  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 344 คน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              459,000

65 กอ่สร้างระบบประปาบาดาล
หอถงัสูง หมู่ที่ 3 ต าบล
เขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างระบบประปาบาดาลหอถงัสูง หมู่ที่ 3 
ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั
อทุัยธานี แบบถงัเหล็กรูปทรงถว้ยแชมเปญ ขนาด
ความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร สูง 20.00 เมตร พร้อม
ถงักรอง 1 จดุ และขดุฝังท่อเมนประปา PVC เส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ว ยาว 2,500.00 เมตร

1,030,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเขา
บางแกรก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปาเพื่อให้ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับอปุโภค บริโภค และ
ประกอบอาชพี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 195 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,030,000

66 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 8 บ้านทุ่งโพ ต าบลทุ่งโพ อ าเภอ
หนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ 
ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี หอ
ถงัเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ15 
ลูกบาศกเ์มตร

520,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับอปุโภค บริโภค และ
ประกอบอาชพี  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 71 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              520,000

67 ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 
บ้านเขาลูกชา้ง ต าบลโคกหมอ้ 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านเขาลูกชา้ง 
ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี 
โดยการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 
นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,900.00 เมตร

358,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหมอ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับอปุโภค บริโภค และ
ประกอบอาชพี   มกีารจา้งแรงงานในชมุชนปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วนั คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 160 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              358,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 18/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

68 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน ต าบล
หนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 14 บ้าน
มะนาวหวาน ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี โดยการวางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 
2,180.00 เมตร

219,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองกระทุ่ม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา เพื่อสนับสนุนน้ าประปาให้แกก่ลุ่มผู้เล้ียงสุกรในชมุชน 
จ านวน 10 คน ให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 50,000 บาท ต่อปี  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 171 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              219,000

69 ขดุลอกและขยายสระน้ าสาธารณะ
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองขนุทอง ต าบล
หนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

ขดุลอกและขยายสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขนุทอง ต าบลหนองนางนวล อ าเภอ
หนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 100.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 44,000 
ลูกบาศกเ์มตร

1,528,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนางนวล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เป็นการขดุลอก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ใน
การท านา กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 42 ครัวเรือน เป็นการ 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,528,000

70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางแยกสะพานห้วยขว ีหมู่ที่ 1
 ต าบลหลุมเขา้ อ าเภอหนองขา
หยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก
สะพานห้วยขว ีหมู่ที่ 1 ต าบลหลุมเขา้ อ าเภอ
หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.160 
กโิลเมตร

420,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุมเขา้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มกีารจา้งแรงงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 15 คน คนละ 300. บาท เป็น
เวลา 15 วนั คิดเป็นเงิน 67,500. บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 184 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              420,000

71 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประชาสามคัคี หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองไผ่ อ าเภอหนองขาหยา่ง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ประชาสามคัคี หมู่ที่ 2 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.137 กโิลเมตร

305,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มกีารจา้งแรงงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 90,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 266 คน   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              305,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 19/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง
 อน.ถ.26-002 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าโพ
 อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั
อทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง อน.ถ.26-002 หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี
 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.167 กโิลเมตร

398,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน
 เป็นการกอ่สร้างถนน  รองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มนัสับปะหลัง
 ออ้ย มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วนั คิดเป็นเงิน 90,000 บาท  กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 100 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              398,000

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองเขื่อน - 
บ้านคลองหิน หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งพึ่ง 
อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดั
อทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองเขื่อน - บ้านคลองหิน หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งพึ่ง อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี
 กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
420.00 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

942,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาหยา่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว  มกีารจา้งแรงงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วนั คิดเป็นเงิน 90,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 336 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              942,000

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดงหนองสระ หมู่ที่ 1 
บ้านดงขวาง ต าบลดงขวาง อ าเภอ
หนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงหนองสระ
 หมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ต าบลดงขวาง 
อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.775 กโิลเมตร

1,673,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงขวาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว  มกีารจา้งแรงงานใน
ชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วนั คิดเป็นเงิน 90,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 435 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,673,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 20/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนนุ่น - ป่าสัก หมู่ที่ 4 บ้าน
โป่งขอ่ย ต าบลทองหลาง อ าเภอ
ห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนุ่น - 
ป่าสัก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งขอ่ย ต าบลทองหลาง 
อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.000 กโิลเมตร

1,970,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองหลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ออ้ย และมนั
ส าปะหลัง  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน
 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 180,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 357 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,970,000

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสุขฤทัย - ตลาดใหม ่หมู่ที่ 6 
ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขฤทัย-
ตลาดใหม ่หมู่ที่ 6 ต าบลสุขฤทัย อ าเภอห้วยคต 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.465 กโิลเมตร

1,010,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุขฤทัย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ออ้ย มนัส าปะหลัง และ
ขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 180,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 447 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,010,000

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านคลองแบ่ง - 
บ้านดอนตาเสา หมู่ที่ 4 
บ้านคลองแบ่ง ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลอง
แบ่ง - บ้านดอนตาเสา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง 
ต าบลบ่อยาง อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี
 ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,715 ตาราง
เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

880,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว และถั่วเขยีว   มกีาร
จา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 40 คน คนละ 
300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 360,000 บาทกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 348 คน เกษตรกร 100 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              880,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 21/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง (อน.ถ.59-004) 
ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้าน
เกาะแจง - หมู่ที่ 2 บ้านสวา่งน้อย 
 และหมู่ที่ 1 บ้านหนองขาลาย 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่ง
อารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (อน.ถ.
59-004) ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 10 
บ้านเกาะแจง - หมู่ที่ 2 บ้านสวา่งน้อย  และหมู่ที่
 1 บ้านหนองขาลาย ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุัยธานีผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.278 กโิลเมตร

570,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้วและถั่วเขยีว   มกีาร
จา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20 คน คนละ 
300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 180,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 717 คน เกษตรกร 253 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              570,000

79 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงหนองไทร – 
บ้านดอนโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงหนองไทร – บ้านดอนโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี 
ความกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.222 กโิลเมตร พื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 888 ตารางเมตร

468,400              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหนอง
สระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้วเปลือกเจา้  มกีารจา้ง
งาน จ านวน  12 คน คนละ 300 บาท จ านวน  7  วนั คิดเป็นเงิน 25,200 บาท
  กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              468,400

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในต าบลหนองยายดา สาย
บ้านหนองหม ีหมู่ที่ 6 
บ้านหนองเมน ต าบลหนองยายดา
 อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในต าบล
หนองยายดา สายบ้านหนองหม ีหมู่ที่ 6 
บ้านหนองเมน ต าบลหนองยายดา อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 0.244 กโิลเมตร

495,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองยายดา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มนัส าปะหลัง  มกีาร
จา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คน คนละ 
350 บาท เป็นเวลา 15 วนั คิดเป็นเงิน 52,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 213 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              495,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 22/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกบ้านเขาแหลม-บ้าน
หนองโรง หมู่ที่ 6 ต าบลเขาขี้ฝอย 
อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก
บ้านเขาแหลม-บ้านหนองโรง หมู่ที่ 6 
ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอทัพทัน จงัหวดัอทุัยธานี 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.437 กโิลเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,748 ตารางเมตร

972,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลทัพทัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มนัส าปะหลัง  มกีาร
จา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 15 คน คนละ 
350 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 157,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนไมน่้อยกวา่ 450 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              972,000

82 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  สายแยก
วดัหัวเมอืง หมู่ที่ 2 ต าบลอทุัยเกา่ 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
  สายแยกวดัหัวเมอืง หมู่ที่ 2 ต าบลอทุัยเกา่ 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1.280 กโิลเมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 6400 ตารางเมตร

4,127,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลอทุัยเกา่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนรองรับการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว 
ออ้ย ถั่ว มนัส าปะหลัง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           4,127,000

83 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนบ้านหนองจกิ – 
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งพง 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนบ้านหนองจกิ – บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ต าบล
ทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี ผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง  1.305 กโิลเมตร

2,479,600           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด และมนั
ส าปะหลัง มกีารจา้งแรงงานในชมุชน จ านวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา  60 วนั คิดเป็นเงิน 270,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 563 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           2,479,600

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 23/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

84 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเนินมะนาว - แยกโรงเรียน
 บ้านล่อมเสือโฮก หมู่ที่ 8 บ้านล่อม
เสือโฮก ต าบลหนองยาง อ าเภอ
หนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เนินมะนาว - แยกโรงเรียน บ้านล่อมเสือโฮก 
หมู่ที่ 8 บ้านล่อมเสือโฮก ต าบลหนองยาง อ าเภอ
หนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.670 
กโิลเมตร

1,360,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ ขา้ว ขา้วโพด 
และออ้ย มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 180,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 867 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,360,000

85 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า แยกถนน
เทศบาล 5 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น
สาย อน.ถ.1 - 0045 หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า แยกถนนเทศบาล 5 เชื่อมทางหลวง
ท้องถิ่นสาย อน.ถ.1-0045 หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี กวา้ง
 4.00 - 20.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ยาว 
100.00 เมตร วางท่อพร้อมบ่อพักความยาวรวม 
108.00 เมตร 

703,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหนอง
ฉาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพด  และออ้ย  
 มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 90,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              703,000

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 สายแยกทุ่งนา - ประดา
หักถงึคลองส่งน้ าชลประทาน ต าบล
เขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย
แยกทุ่งนา - ประดาหัก ถงึคลองส่งน้ าชลประทาน
 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั
อทุัยธานี กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
0.510 กโิลเมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่
 2,040.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่

915,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากวางทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ประมาณ 250 ตันต่อปี 
 เชน่ ขา้ว ขา้วโพด และออ้ย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 322 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              915,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 24/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่งทอง ซอย 1 หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งทอง
 ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง
 จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 0.140 กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร

320,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฉาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว และพืชผัก
ผลไม ้ มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 90,000. บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 500 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              320,000

88 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านใหมห่นองแก - บ้านไร่พริก
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ24 - 
026 หมู่ที่ 4 บ้านใหมห่นองแก 
ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ใหมห่นองแก - บ้านไร่พริก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 อน.ถ24 - 026 หมู่ที่ 4 บ้านใหมห่นองแก ต าบล
ทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี  
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2.295 กโิลเมตร

7,510,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพหลวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ล าไย และขา้วโพด   มี
การจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 30 คน คนละ
 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 270,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 684 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           7,510,000

89 ปรับปรุงถนนทางเขา้ฝายกั้นน้ า
ปางสวรรค์ หมู่ที่ 11 บ้านปาง
สวรรค์ ต าบลคอกควาย อ าเภอ
บ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนทางเขา้ฝายกนัน้ าปางสวรรค์ หมู่ที่ 
11 บ้านปางสวรรค์ ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่
 จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ระยะทาง 0.550 กโิลเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

1,427,600           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอกควาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การปรับปรุงถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ออ้ย มนัส าปะหลัง 
ขา้วโพด และสับปะรด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 270,000 
บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที  

           1,427,600

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 25/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบสระประมง หมู่ที่ 4 ต าบล
วงัหิน 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระ
ประมง หมู่ที่ 4 ต าบลวงัหิน อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 658.00 เมตร หรือมพีื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 2,632.00 ตารางเมตร ลง
หินคลุกไหล่ทาง และทางขึ้น - ลง (ตามสภาพ
พื้นที)่

1,391,800           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัหิน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าการเกษตร ได้แก ่ออ้ย  เป็นการสร้าง
อาชพี และสร้างงานโดยจา้งแรงงานในชมุชน กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 15 ราย อตัรจา้ง 300 บาทต่อคน ระยะเวลา 25 วนั รายได้
 112,500 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 293 คนห
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,391,800

91 กอ่สร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเขาลูกโล่ - 
บ้านใหมค่ลองไทร บ้านเขาลูกโล่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหมค่ลองเคียน 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เขาลูกโล่ - บ้านใหมค่ลองไทร บ้านเขาลูกโล่ หมู่ที่
 1 ต าบลบ้านใหมค่ลองเคียน อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 0.700 กโิลเมตร

1,853,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหมค่ลอง

เคียน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่ง ออ้ย ขา้วโพด  มนัส าปะหลัง ถั่วลิสง พุทรา 
ถั่วเขยีว  มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่เพื่อด าเนินการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จ านวนแรงงาน 20 คน อตัราค่าจา้ง 300 บาทต่อคน  ระยะเวลาการจา้ง
 30 วนั รวมคิดเป็นการสร้างรายได้จากการจา้งแรงงาน 180,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 349 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,853,000

92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 (ซอย 2 ชว่งที่ 2) ต าบล
เมอืงการุ้ง อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอย 2
 ชว่งที่ 2) สายทางหลวงชนบท (อน.ถ.40-004) 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองผักไทร ต าบลเมอืงการุ้ง 
อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 335.00 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร

887,700              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมอืงการุ้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ออ้ย มนัส าปะหลัง   มี
การจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20 คน คนละ
 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 180,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 435 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              887,700

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 26/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

93 กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังวดัป่าแดนนาบุญ 
หมู่ที่ 2 ต าบลลานสัก อ าเภอลาน
สัก จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวดั
ป่าแดนนาบุญ หมู่ที่ 2 ต าบลลานสัก อ าเภอลาน
สัก จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 0.2300 
กโิลเมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กให้ได้ไมน่้อยกวา่ 920 ตารางเมตร

483,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ออ้ย และขา้วโพด   มี
การจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 10 คน คนละ
 300 บาท เป็นเวลา 20 วนั คิดเป็นเงิน 60,000 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 874 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              483,000

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลวง 4029 - วดัไร่ 
หมู่ที่ 1 บ้านเขาฆอ้งชยั ต าบลป่า
ออ้ อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 
4029-วดัไร่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาฆอ้งชยั ต าบลป่าออ้ 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร

484,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าออ้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว มนัส าปะหลัง และ
ขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 8
 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วนั คิดเป็นเงิน 36,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 650 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              484,000

95 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 1 - วทิยาลัยเกษตรฯ 
หมู่ที่ 1 ต าบลดอนขวาง 
อ าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดั
อทุัยธานี

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 - 
วทิยาลัยเกษตรฯ หมู่ที่ 1 ต าบลดอนขวาง อ าเภอ
เมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.2800 
กโิลเมตร หินคลุกไหล่ทาง 2 ขา้ง ๆ ละ 0.50 เมตร

690,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนขวาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว ขา้วโพดและถั่วลิสง  
 มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วนั คิดเป็นเงิน 120,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 58 คน เกษตรกร 30 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              690,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 27/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางหมู่บ้านดินแดง หมู่ที่ 1 
บ้านดินแดง ต าบลทุ่งนางาม 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง
หมู่บ้านดินแดง หมู่ที่ 1 บ้านดินแดง 
ต าบลทุ่งนางาม อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.210 กโิลเมตร

435,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนางาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลัง 
และขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 418 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              435,000

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองแหน บ้านเขาดิน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน ต าบล
ประดู่ยนื อ าเภอลานสัก จงัหวดั
อทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
แหน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน ต าบล
ประดู่ยนื อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
0.185 กโิลเมตร

488,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลประดู่ยนื

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลัง 
และขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 15 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 135,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              488,000

98 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยทราย หมู่ 2 ต าบล
น้ ารอบ ถงึบ้านหนองแหน หมู่ 6 
ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสัก 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย
ทราย หมู่ 2 ต าบลน้ ารอบ ถงึบ้านหนองแหน หมู่
 6 ต าบลประดู่ยนื อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี
 ความกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 1.284 กโิลเมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 6,420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

3,462,600           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ ารอบ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่มนัส าปะหลัง ออ้ย และ
ขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
30 คน คนละ 350 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็นเงิน 315,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,641 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           3,462,600

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 28/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

99 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ต าบลลานสัก 
อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต าบล
ลานสัก อ าเภอลานสัก จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจร
กวา้ว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
0.504 กโิลเมตร

1,100,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลลานสัก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่นาขา้ว มนั ออ้ย และ 
ขา้วโพด  มกีารจา้งแรงงานในชมุชนกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
20 คน คนละ 350 บาท เป็นเวลา 60 วนั คิดเป็นเงิน 420,000 บาท  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 450 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,100,000

100 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
 10 บ้านเกาะตาซ้ง ต าบลทุ่งโพ 
อ าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
เกาะตาซ้ง ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี หอถงัเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด
ความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร

650,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  เป็น
การพัฒนาระบบประปา  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 86 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที

              650,000

101 กอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิง
ห้วยทัพทัน กม.1+800 ต าบล
เขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิงห้วยทัพทัน กม.1+800
 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จงัหวดั
อทุัยธานี โดยวางกรงลวดตาขา่ยบรรจหุินใหญ่ 
ความยาว 132.00 เมตร ความสูงตล่ิง 4.50 เมตร

8,300,000            จงัหวดัอทุัยธานี โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาทับเสลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างอาคารป้องกนัตล่ิงเพื่อลดความเสียหายจากอทุกภยัแกพ่ื้นที่ปลูก
ขา้วและออ้ย จ านวน 400 ไร่ ชว่ยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 320 ตันต่อปี 
มรีายได้เพิ่มขึ้น และมแีหล่งน้ าผิวดินส าหรับระบบประปาเพื่อการอปุโภคบริโภค
 มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 160 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไป
ได้ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

           8,300,000

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 29/30



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

102 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกถนนบริรักษ์ 11 ต าบล
อทุัยใหม ่อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน
บริรักษ์ 11 ต าบลอทุัยใหม ่อ าเภอเมอืงอทุัยธานี 
จงัหวดัอทุัยธานี ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร      
ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.085 กโิลเมตร

915,000              เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

เทศบาลเมอืง
อทุัยธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็น
การกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและ
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี
มคีวามสะดวกปลอดภยัในการสัญจร และรองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
 ได้แก ่ขา้ว ออกสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไป
ได้ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

              915,000

219,033,400 219,033,400รวม 102 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน อทุัยธานี หน้า 30/30



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ขุดลอกล ำคลองพรเจริญ หมู่ท่ี 17 
บ้ำนพรเจริญ ต ำบลระบ ำ อ ำเภอ
ลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองพรเจริญ หมู่ท่ี 17 บ้ำนพรเจริญ 
ต ำบลระบ ำ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 9.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร ระยะทำง 
1.490 เมตร

490,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

2 ขุดลอกหน้ำฝำย มข.27 หมู่ท่ี 8 
บ้ำนหนองปรือ ต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

โครงกำรขุดลอกหน้ำฝำย มข.27 หมู่ท่ี 8 บ้ำน
หนองปรือ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 200.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

188,500              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกหน้าฝาย ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

3 ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอส
ฟัลติกคอนกรีต สำยทำง อน.4035
 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3013 - 
บ้ำนหนองชุมเห็ด อ ำเภอสว่ำง
อำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต 
สำยทำง อน.4035 แยกทำงหลวงหมำยเลข 3013
 - บ้ำนหนองชุมเห็ด อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์  จังหวัด
อุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ผิวทำงหนำ
เฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 0.00-1.50 
เมตร ระยะทำง 3.075 กิโลเมตร

13,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี แขวงทำงหลวง
ชนบทอุทัยธำนี

1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

4 ขุดลอกล ำคลองน  ำดังหมู่ท่ี 19 บ้ำน
ใหม่สำมัคคี ต ำบลระบ ำ อ ำเภอ
ลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองน  ำดังหมู่ท่ี 19 บ้ำนใหม่สำมัคคี 
ต ำบลระบ ำ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 9.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร ระยะทำง 
1.440 กิโลเมตตร

475,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

5 ขุดลอกล ำคลองสำธำรณะชุมชน
ตลำดสด หมู่ท่ี 1  ต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

โครงกำรขุดลอกล ำคลองสำธำรณะชุมชนตลำดสด
 หมู่ท่ี 1  ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัด
อุทัยธำนี เนื อท่ี 2 ไร่ โดยให้มีควำมลึกเฉล่ีย 3.00 
เมตร

247,900              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลองสาธารณะ ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดอุทัยธานี

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 1/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

6 ขุดลอกล ำคลองเขำแม่ปุย หมู่ท่ี 18
 บ้ำนบ้ำนขำไม้นวล ต ำบลระบ ำ 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองเขำแม่ปุย หมู่ท่ี 18 บ้ำนเขำไม้
นวล ต ำบลระบ ำ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทำง 
1.986 กิโลเมตร

485,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

7 ขุดลอกคลองล ำปำง ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี
 10 ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองล ำปำง ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 10 ต ำบลน  ำ
รอบ อ ำเภอลำนสัก 
จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดกว้ำง 9.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ระยะทำง 4.00 กิโลเมตร

2,320,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

8 ขุดลอกล ำคลองกระเวน หมู่ท่ี 4 
บ้ำนหัวนำ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอ
บ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

โครงกำรขุดลอกล ำคลองกระเวน หมู่ท่ี 4 บ้ำนหัว
นำ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 10.00 เมตร ยำว 1,500 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร

387,800              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

9 ขุดลอกฝำย มข.27 หมู่ท่ี 2 บ้ำน
สะน ำ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกฝำย มข.27 หมู่ท่ี 2 บ้ำนสะน ำ ต ำบลบ้ำน
ไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 15.00 เมตร ยำว 500.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร

399,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกฝาย ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

10 ขุดลอกคลองหินเทิน หมู่ท่ี 5 
ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองหินเทิน หมู่ท่ี 5 ต ำบลน  ำรอบ 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทำง 
2.00 กิโลเมตร

1,015,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 2/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

11 ขุดลอกคลองชัยพัฒนำ หมู่ท่ี 2 
ต ำบลลำนสัก อ ำเภอลำนสัก 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองชัยพัฒนำ หมู่ท่ี 2 ต ำบลลำนสัก 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดกว้ำง 10.00
 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทำง 4.600 กิโลเมตร

2,555,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

12 ขุดลอกสระกักเก็บน  ำ
สำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 10 บ้ำน
คลองเล็ก (แห่งท่ี 2)  
ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 10
 บ้ำนคลองเล็ก (แห่งท่ี 2)  ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดปำกกว้ำง
เฉล่ีย 75.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 75.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 6.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่ำ 8,323 ลูกบำศก์เมตร

398,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระกักเก็บน  า ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

13 ขุดลอกสระกักเก็บน  ำ
สำธำรณประโยชน์กลุ่มวังหิน หมู่ท่ี
 4 บ้ำนวังหิน ต ำบลพลวงสองนำง 
อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณประโยชน์กลุ่มวังหิน
 หมู่ท่ี 4 บ้ำนวังหิน ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดพื นท่ี
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 3,300 ตำรำงเมตร ลึก
เฉล่ีย 4.00 เมตร หรือมีปริมำตรดินขุดลอกรวม
ไม่น้อยกว่ำ 11,130 ลูกบำศก์เมตร

469,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระกักเก็บน  า ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

14 ขุดลอกล ำห้วยมอโค้ว หมู่ท่ี 6 
บ้ำนน้อยพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

โครงกำรขุดลอกล ำห้วยมอโค้ว หมู่ท่ี 6 บ้ำนน้อย
พัฒนำ  ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี ขุดลอกล ำห้วยพร้อมขนย้ำยดิน
เนื อท่ี 4 ไร่ ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

873,900              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

15 ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 2  บ้ำน
ซับสุรำษฎร์ ต ำบลหูช้ำง อ ำเภอ
บ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 2  บ้ำนซับสุรำษฎร์ 
ต ำบลหูช้ำง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำด
กว้ำง 11.00 เมตร ยำว 1,500.00 เมตร ลึก 3.50 
เมตร

403,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 3/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

16 ขุดลอกล ำห้วยเก้ง หมู่ท่ี 3 บ้ำน
หนองฝำง ต ำบลหูช้ำง 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยเก้ง หมู่ท่ี 3 บ้ำนหนองฝำง 
ต ำบลหูช้ำง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 11.00 เมตร ยำว 390.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร

353,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

17 ขุดลอกคลองสำธำรณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 8 ต ำบลน  ำรอบ 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 8 
ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทำง 
0.900 กิโลเมตร

326,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลอง ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

18 ขุดลอกคลองสำธำรณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 6ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก
 จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 6
ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทำง 
1.300 กิโลเมตร

471,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลอง ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

19 ขุดลอกสระกักเก็บน  ำ
สำธำรณประโยชน์บ้ำนหนอง
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองสมบูรณ์
 ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอสว่ำง
อำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณประโยชน์บ้ำน
หนองสมบูรณ์ หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองสมบูรณ์ 
ต ำบลพลวงสองนำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัด
อุทัยธำนี ขนำดพื นท่ีด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 
13,125 ตำรำงเมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
หรือมีปริมำตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 19,175 
ลูกบำศก์เมตร

809,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระกักเก็บน  า  ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

20 ขุดลอกล ำห้วยกระบอก หมู่ท่ี 6 
บ้ำนชุมบำงหลวง ต ำบลหูช้ำง 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยกระบอก หมู่ท่ี 6 บ้ำนชุมบำงหลวง
 ต ำบลหูช้ำง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 1,200.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร

409,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 4/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

21 ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 9 บ้ำน
หนองหูลิง ต ำบลหูช้ำง 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองหูลิง ต ำบล
หูช้ำง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 18.00 เมตร ยำว 690.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร

483,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

22 ขุดลอกคลองห้วยช้ำงฟัด ช่วงท่ี 2 
หมู่ท่ี 10 ต ำบลน  ำรอบ 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองห้วยช้ำงฟัด ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 10 
ต ำบลน  ำรอบ อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทำง 
2.000 กิโลเมตร

1,015,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลองห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

23 ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำห้วยตึงตัง หมู่ท่ี 
1 บ้ำนร่องมะดูก ต ำบลหูช้ำง 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำห้วยตึงตัง หมู่ท่ี 1 
บ้ำนร่องมะดูก ต ำบลหูช้ำง อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี ลึก 3.00 เมตร ปริมำณงำน
ดินขุดต้องไม่น้อยกว่ำ 36,000 ลูกบำศก์เมตร

1,326,000           จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกอ่างเก็บน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

24 ขุดลอกสระน  ำบ้ำนบ่อน  ำเย็น หมู่ท่ี
 11 บ้ำนบ่อน  ำเย็น ต ำบลสุขฤทัย 
อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระบ้ำนบ่อน  ำเย็น หมู่ท่ี 11 
บ้ำนบ่อน  ำเย็น ต ำบลสุขฤทัย อ ำเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดปำกสระกว้ำง 48.00 เมตร
 ยำว 65.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมำณ
ดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 7,800 ลูกบำศก์เมตร

450,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอห้วยคต 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระ ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

25 ขุดลอกสระเก็บน  ำ หมู่ท่ี 5 บ้ำนจัน
 ต ำบลหนองจอก อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระเก็บน  ำ หมู่ท่ี 5 บ้ำนจัน ต ำบลหนอง
จอก อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
(แห่งท่ี 1 สระเก็บน  ำในหมู่บ้ำน) ขนำดกว้ำง 
25.00 เมตร ยำว 110.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
(แห่งท่ี 2 สระเก็บน  ำซุมเขำโล้น) ขนำดกว้ำง 
40.00 เมตร ยำว 110.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร

899,400              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระ ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 5/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

26 ขุดลอกล ำเหมืองตำเมิน หมู่ท่ี 2 
ต ำบลลำนสัก อ ำเภอลำนสัก 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำเหมืองตำเมิน หมู่ท่ี 2 ต.ลำนสัก อ ำเภอ
ลำนสัก จ.อุทัยธำนี ขนำดกว้ำง 17.00 เมตร ลึก 
3.50 เมตร ระยะทำง 0.350 กิโลเมตร

437,800               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าเหมือง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

27 ขุดลอกสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองคันดี 
ต ำบลหนองบ่มกล้วย อ ำเภอบ้ำนไร่
 จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร หมู่ท่ี 5 
บ้ำนหนองคันดี ต ำบลหนองบ่มกล้วย  
อ ำเภอบ้ำนไร่  จังหวัดอุทัยธำนี กว้ำง 60.00 เมตร
 ยำว 140.00  เมตร ลึก  2.00  เมตร

648,800              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

28 ขุดลอกคลองธรรมชำติหนองดู่ หมู่
ท่ี 5 ต ำบลหนองไผ่แบน อ ำเภอ
เมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองธรรมชำติหนองดู่ หมู่ท่ี 5 
ต ำบลหนองไผ่แบน อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
จังหวัดอุทัยธำนี ขุดลองล ำคลองหนองดู่  
ระยะ 2,000.00 เมตร หรือปริมำณงำนดิน
ขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 9,902 ลูกบำศก์เมตร

460,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลอง ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

29 ขุดลอกสระเก็บน  ำ หมู่ท่ี 2 บ้ำน
สว่ำงน้อย ต ำบลหนองหลวง 
อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระเก็บน  ำ หมู่ท่ี 2 บ้ำนสว่ำงน้อย ต ำบล
หนองหลวง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดปำกกว้ำงเฉล่ีย 60.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 
120.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร หรือปริมำตร
ดินขุดไม่น้อยกว่ำ 24,768 ลูกบำศก์เมตร

379,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระเก็บน  า  ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

30 ขุดเปิดทำงน  ำล ำคลองทับเสลำ 
บริเวณหน้ำฝำยบ้ำนปำกเหมือง 
หมู่ท่ี 4 ต ำบลลำนสัก อ ำเภอลำน
สัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดเปิดทำงน  ำล ำคลองทับเสลำ บริเวณหน้ำฝำย
บ้ำนปำกเหมือง หมู่ท่ี 4 ต ำบลลำนสัก 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดกว้ำง 35.00
 เมตร ลึก 3.00 เมตร ระยะทำง 0.200 กิโลเมตร

475,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดเปิดทางน  าล าคลองทับเสลา ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 6/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

31 ขุดลอกล ำห้วยขุนแก้วบริเวณฝำย
โป่งข่อย ต ำบลทองหลำง 
อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยขุนแก้วบริเวณฝำยโป่งข่อย ต ำบล
ทองหลำง อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 43,300 ลูกบำศก์เมตร

2,500,000            จังหวัดอุทัยธำนี โครงกำร
ชลประทำนอุทัยธำนี

1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

32 ขุดลอกล ำคลองสำธำรณะ หมู่ท่ี 2
 บ้ำนห้วยโศก ต ำบลทุ่งนำงำม 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองสำธำรณะ หมู่ท่ี 2 บ้ำนห้วยโศก 
ต ำบลทุ่งนำงำม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 10.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ระยะทำง
 0.550 กิโลเมตร

220,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

33 ขุดลอกคลองอีปม หมู่ท่ี 12 บ้ำน
ชุมทอง ต ำบลสุขฤทัย อ ำเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองอีปม หมู่ท่ี 12 บ้ำนชุมทอง ต ำบล
สุขฤทัย อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
กว้ำง 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทำง
ยำว 1,000.00 เมตร 
ปริมำณดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 8,500 ลูกบำศก์
เมตร

323,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอห้วยคต 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

34 ขุดล ำคลองสำยคลองใหญ่ หมู่ท่ี 1
 – หอประปำ  หมู่ท่ี 3  
ต ำบลดอนขวำง 
อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัด
อุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองสำยคลองใหญ่ หมู่ท่ี 1–หอ
ประปำ  หมู่ท่ี 3  ต ำบลดอนขวำง อ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี ขุดลองคลองสำยคลอง
ใหญ่  
ปำกสระกว้ำง 6.0 เมตร ก้นกว้ำง 2.0 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2.5 เมตร ยำว 3,600 เมตร หรือปริมำณ
งำนดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ17,100 ลูกบำศก์เมตร

436,600               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

35 ขุดลอกล ำห้วยลูกฟัก หมู่ท่ี 11  
บ้ำนทุ่งมะมุย  ต ำบลหนองบ่ม
กล้วย อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัด
อุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยลูกฟัก หมู่ท่ี 11  บ้ำนทุ่งมะมุย  
ต ำบลหนองบ่มกล้วย อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี ขนำด กว้ำง  8.00  เมตร ยำว 
1,500.00  เมตร ลึก  3.00  เมตร

597,800              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 7/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

36 ขุดลอกล ำคลองสำธำรณะ หมู่ท่ี 9
 บ้ำนบุ่งฝำง ต ำบลทุ่งนำงำม 
อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำคลองสำธำรณะ หมู่ท่ี 9 บ้ำนบุ่งฝำง 
ต ำบลทุ่งนำงำม อ ำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดกว้ำง 20.00 เมตร ลึก 3.30 เมตร ระยะทำง
 0.350 กิโลเมตร

404,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอลำนสัก 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกล าคลอง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

37 ขุดสระเก็บน  ำแก้มลิงสระหลวง 
หมู่ท่ี 1 ต ำบลทุ่งใหญ่ 
อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดสระเก็บน  ำแก้มลิงสระหลวง หมู่ท่ี 1 
ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
จังหวัดอุทัยธำนี ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
393,000 ลูกบำศก์เมตร

25,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี โครงกำร
ชลประทำนอุทัยธำนี

1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดสระเก็บน  า ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

38 ขุดลอกสระน  ำสำธำรณะ 
บ้ำนชุมทหำร หมู่ท่ี 1 ต ำบล
ห้วยคต อ ำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธำนี

ขุดลอกสระน  ำสำธำรณะ บ้ำนชุมทหำร หมู่ท่ี 1 
ต ำบลห้วยคต อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
ขนำดปำกกว้ำง 100.00 เมตร ยำว 150.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ปริมำณดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่ำ 37,500 ลูกบำศก์เมตร

1,791,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอห้วยคต 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

39 ขุดลอกร่องชักน  ำ แก้มลิงเขำขี ฝอย
 อ ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกร่องชักน  ำ แก้มลิงเขำขี ฝอย อ ำเภอทัพทัน
 จังหวัดอุทัยธำนี ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
36,200 ลูกบำศก์เมตร พร้อมดำดคอนกรีต

15,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี โครงกำร
ชลประทำนอุทัยธำนี

1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกร่องชักน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

40 ขุดลอกคลองส่งน  ำสำยคลองปูน - 
จักษำ หมู่ท่ี 3 ดอนขวำง 
อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัด
อุทัยธำนี

ขุดลอกคลองส่งน  ำสำยคลองปูน-จักษำ หมู่ท่ี 3 
ต ำบลดอนขวำง อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 
จังหวัดอุทัยธำนี ขุดลองคลองส่งน  ำสำยคลองปูน-
จักษำ  ปำกสระกว้ำง 6.0 เมตร ก้นกว้ำง 2.0 
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.5 เมตร ยำว 2,000 เมตร หรือ
ปริมำณงำนดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 9,500 
ลูกบำศก์เมตร

242,500               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลองส่งน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 8/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

41 ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 5  บ้ำน
หนองคันดี  ต ำบลหนองบ่มกล้วย 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยยำง หมู่ท่ี 5  บ้ำนหนองคันดี  
ต ำบลหนองบ่มกล้วย  อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดกว้ำง  10.00  เมตร ยำว 
1,000.00  เมตร ลึก  3.00  เมตร

425,600              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

42 ขุดลอกล ำห้วยบอน หมู่ท่ี 7 บ้ำน
หนองจอก ต ำบลห้วยคต อ ำเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยบอน หมู่ท่ี 7 บ้ำนหนองจอก 
ต ำบลห้วยคต อ ำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธำนี 
กว้าง 9.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 600.00 เมตร ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า
 10,800 ลูกบาศก์เมตร

407,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอห้วยคต 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

43 ขุดลอกสระกักเก็บน  ำ
สำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 10 บ้ำน
คลองเล็ก (แห่งท่ี 3) ต ำบลบ่อยำง 
อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณประโยชน์ หมู่ท่ี 10
 บ้ำนคลองเล็ก (แห่งท่ี 3) ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดปำกกว้ำง
เฉล่ีย 65.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 70.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 6.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่ำ 6,345 ลูกบำศก์เมตร

304,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระกักเก็บน  า  ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

44 ขุดลอกล ำห้วยหนองหิน หมู่ท่ี 6  
บ้ำนหนองหิน ต ำบลหนองบ่มกล้วย
  อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกล ำห้วยหนองหิน หมู่ท่ี 6 บ้ำนหนองหิน 
ต ำบลหนองบ่มกล้วย อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี กว้ำงเฉล่ีย 8.00 เมตรยำว 
1,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

326,000              จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

45 ขุดลอกร่องชักน  ำ แก้มลิงหนอง
หญ้ำปล้อง ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง
 อ ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกร่องชักน  ำ แก้มลิงหนองหญ้ำปล้อง ต ำบล
หนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธำนี ปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 
36,200 ลูบำศก์เมตร พร้อมดำดคอนกรีต

15,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี โครงกำร
ชลประทำนอุทัยธำนี

1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกร่องชักน  า ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 9/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

46 ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 12 บ้ำนดอนทรำย
 ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระกักเก็บน  ำสำธำรณะประโยชน์ หมู่ท่ี 
12 บ้ำนดอนทรำย ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอสว่ำง
อำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดปำกกว้ำงเฉล่ีย 
110.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 110.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
6.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่ำ 
21,185 ลูกบำศก์เมตร

1,009,000            จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระกักเก็บน  า ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

47 ขุดลอกคลองเล็ก หมู่ท่ี 10 ต ำบล
บ่อยำง อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกคลองเล็ก หมู่ท่ี 10 ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ขนำดปำกกว้ำง
เฉล่ีย 15.00 เมตร ยำวเฉล่ีย 4,000.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือปริมำตรดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่ำ 20,000 ลูกบำศก์เมตร

962,000               จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกคลองเล็ก ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

48 ขุดลอกสระสำธำรณะ หมู่ท่ี 8 
บ้ำนหนองปรือ ต ำบลบ้ำนไร่ 
อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ขุดลอกสระสำธำรณะ หมู่ท่ี 8 บ้ำนหนองปรือ 
ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี เนื อท่ี
 10 ไร่ ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร

1,844,300           จังหวัดอุทัยธำนี อ ำเภอบ้ำนไร่ 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขุดลอกสระสาธารณะ ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน

49 ก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง รหัส
ทำงหลวงท้องถ่ิน อน.ถ.1-0011 
สำยบ้ำนโคกหม้อ - บ้ำนบึงทับแต้ 
และรหัสทำงหลวงท้องถ่ิน อน.ถ.
1-0088 สำยแยกทำงหลวง
หมำยเลข 333 - บ้ำนน  ำซึม อ ำเภอ
เมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

ก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบก่ึงเด่ียว สูง 
9.00 เมตร ถนนรหัสทำงหลวงท้องถ่ิน อน.ถ.
1-0011 สำยบ้ำนโคกหม้อ - บ้ำนบึงทับแต้ และ
รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน อน.ถ.1-0088 สำยแยก
ทำงหลวงหมำยเลข 333 - บ้ำนน  ำซึม อ ำเภอ
เมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 154 ชุด 
ระยะทำง 4.220 กิโลเมตร

9,930,000           อบจ.อุทัยธำนี อบจ.อุทัยธำนี 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

50 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
สำยทำงหลวงหมำยเลข 333 ตอน
ควบคุม 0302 ตอนกำรุ้ง - 
อุทัยธำนี ระหว่ำง กม.135+026 - 
กม.139+580 อ ำเภอหนองฉำง 
จังหวัดอุทัยธำนี

เสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงหลวง
หมำยเลข 333 ตอนควบคุม 0302 
ตอนกำรุ้ง - อุทัยธำนี ระหว่ำง กม.135+026 - 
กม.139+580 อ ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี 
ผิวจรำจรกว้ำง 7.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร 
ระยะทำง 4.554 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทำง

20,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี  แขวงทำงหลวง
อุทัยธำนี

 2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 10/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

51 ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอส
ฟัสติกคอนกรีต สำยทำงหลวง
หมำยเลข 333 
ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้ำนไร่ - 
กำรุ้ง ระหว่ำง กม. 86+000 - กม. 
86+745 ต ำบลทัพหลวง อ ำเภอ
บ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัสติกคอนกรีต 
สำยทำงหมำยเลข 333 
ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้ำนไร่ - กำรุ้ง ระหว่ำง 
กม. 86+000 - กม. 86+745 
ต ำบลทัพหลวง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ผิว
จรำจรกว้ำง 14.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร ไหล่
ทำง กว้ำงข้ำงละ 2.50 เมตร ระยะทำง 0.745 
กิโลเมตร

13,500,000           จังหวัดอุทัยธำนี  แขวงทำงหลวง
อุทัยธำนี

 1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

52 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
สำยทำงหลวงหมำยเลข 3213 
ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้ำนโคก -
 แยกเขำตะพำบ ระหว่ำง ก.ม.
34+859 - กม.38+315 อ ำเภอ
บ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี

งำนเสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทำงหลวง
หมำยเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน 
บ้ำนโคก - แยกเขำตะพำบ ระหว่ำง กม. 34 + 
859 - กม. 38 + 315 อ ำเภอบช้ำนไร่ จังหวัด
อุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 7.00 เมตร หน้ำ 0.05 
เมตร ระยะทำง 3.456 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทำง

13,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี  แขวงทำงหลวง
อุทัยธำนี

 1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

53 ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอส
ฟัลติกคอนกรีต สำยทำงหลวง
หมำยเลข 3282 ตอนควบคุม 
0101 ตอน บ้ำนไร่ - ไร่ใหม่ 
ระหว่ำง กม.5+732 - กม.9+000 
ต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอบ้ำนไร่ 
จังหวัดอุทัยธำนี

โครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำงหลวงหมำยเลข 
3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้ำนไร่ - 
ไร่ใหม่ ระหว่ำง กม.5+732 - กม.9+000 ต ำบล
ห้วยแห้ง อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 
ผิวจรำจรกว้ำง 7.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร ไหล่
ทำงกว้ำงข้ำงละ 1.00 เมตร ระยะทำง 3.268 
กิโลเมตร

14,500,000           จังหวัดอุทัยธำนี  แขวงทำงหลวง
อุทัยธำนี

 1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนในการ
แก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

54 เสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
สำยทำงหลวงหมำยเลข 3013 
ตอนควบคุม 0102 ตอนทัพทัน - 
คลองแบ่ง ระหว่ำง กม.19+732 - 
กม.28+801 (เป็นแห่ง ๆ) อ ำเภอ
ทัพทัน ,อ ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 
จังหวัดอุทัยธำนี

งำนเสริมผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต สำยทำง
หลวงหมำยเลข 3013 ตอนควบคุม 0102ตอน
ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่ำง กม.19+732 - กม.
28+801 (เป็นแห่ง ๆ) อ ำเภอทัพทัน , อ ำเภอ
สว่ำงอำรมณ์ จังหวัดอุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 
7.00 เมตร หนำ 0.05 เมตรระยะทำง 3.152 
กิโลเมตร

13,000,000           จังหวัดอุทัยธำนี  แขวงทำงหลวง
อุทัยธำนี

 1) หน่วยงำนภำครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ และความชัดเจนใน
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน

55 ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีอุทัย 
ซอย 4 - วัดเนินตูม ต ำบลอุทัยใหม่
 อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัด
อุทัยธำนี

ปรับปรุงถนนลำดยำง ผิวจรำจรแอสฟัลต์
คอนกรีตถนนศรีอุทัย ซอย 4 - วัดเนินตูม ต ำบล
อุทัยใหม่ อ ำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี 
ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร หรือตำมสภำพพื นท่ี 
หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร ระยะทำง 1.330 กิโลเมตร

3,259,900           เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มเปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจำกเป็นกำรปรับปรุงถนนลำดยำงผิวจรำจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  ซ่ึงกำรระบุเป้ำหมำยและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำร
เช่ือมโยงไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 11/12



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

56 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยแยกถนนวงศำโรจน์ 25/4 
ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยกถนน
วงศำโรจน์ 25/4 ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 
เมตร หรือกว้ำงตำมสภำพพื นท่ี ควำมหนำ 0.15 
เมตร ระยะทำง 0.095 กิโลเมตร

949,000              เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มเปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจำกเป็นกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยแยกถนนวงศำโรจน์ 25/4 ซ่ึงกำรระบุเป้ำหมำยและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้
เห็นถึงกำรเช่ือมโยงไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน

57 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยแยกถนนวงศำโรจน์ 15/4 
ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยแยกถนน
วงศำโรจน์ 15/4 ต ำบลอุทัยใหม่ อ ำเภอเมือง
อุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 5.70 
เมตร หรือกว้ำงตำมสภำพพื นท่ี ควำมหนำ 0.15 
เมตร ระยะทำง 0.080 กิโลเมตร

976,000              เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

เทศบำลเมือง
อุทัยธำนี

2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มเปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจำกเป็นกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยแยกถนนวงศำโรจน์ 15/4 ซ่ึงกำรระบุเป้ำหมำยและตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้
เห็นถึงกำรเช่ือมโยงไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน

58 เสริมผิวถนนลำดยำงผิวทำง    
แอสฟัสต์คอนกรีต รหัสทำงหลวง
ท้องถ่ิน อน.ถ. 1-0017 สำยบ้ำน
เขำปฐวี - บ้ำนสวนขวัญ 
อ ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี

เสริมผิวถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัสต์คอนกรีต 
รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน อน.ถ. 1-0017 สำยบ้ำน
เขำปฐวี - บ้ำนสวนขวัญ อ ำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธำนี ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร หนำ 0.05 
เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 1.00 เมตร ระยะทำง 
3.300 กิโลเมตร

9,880,000           องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดอุทัยธำนี

องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดอุทัยธำนี

2) ภำคประชำสังคม 
เครือข่ำยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วิสำหกิจ กลุ่มอำชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มเปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจำกเป็นกำรเสริมผิวถนนลำดยำง
ผิวทำงแอสฟัสติกคอนกรีตของทำงหลวงท้องถ่ิน ซ่ึงกำรระบุเป้ำหมำยและ
ตัวชี วัดไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำรเช่ือมโยงไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ 
ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและชุมชน

198,436,800รวม 58 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน อุทัยธานี หน้า 12/12



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดบงึกาฬ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 บึงกาฬ 436,380,214 98 436,336,700 70 229,445,900 28 206,890,800

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดบงึกาฬ
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขา้มห้วยกดุกวา้งเชื่อมต่อระหวา่ง
 บ้านพูนผล หมู่ที่ 5 ต าบลวงัชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ กบั บ้านหนองบัว
น้อย หมู่ที่ 5 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอ
พรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขา้มห้วยกดุ
กวา้งเชื่อมต่อระหวา่ง บ้านพูนผล หมู่ที่ 5 ต าบล
วงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ กบั บ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

           4,070,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,659 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,070,000

2 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มห้วยหนิงเชื่อมต่อระหวา่ง
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 ต าบล
โสกกา่ม อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ กบับ้านโนนสวนปอ
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเหล็กขา้มห้วยหนิง 
เชื่อมต่อระหวา่ง บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 ต าบล
โสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ กบับ้านโนน
สวนปอ หมู่ที่ 6 ต าบลบึงโขงหลง 
อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ

           2,100,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,797  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,100,000

3 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขา้มห้วยหนิงเชื่อมต่อระหวา่ง
 บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง
จงัหวดับึงกาฬ กบับ้านหนองปะต่าง
หมู่ที่ 4 ต าบลโสกกา่ม 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มห้วยหนิงเชื่อมต่อระหวา่ง บ้านโนนสวนปอ
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง 
จงัหวดับึงกาฬ กบับ้านหนองปะต่างหมู่ที่ 4 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           1,830,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,659  ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,830,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 ขดุลอกหนองนกทา
สาธารณประโยชน์บ้านท่าเรือ 
หมู่ที่ 5 ต าบลค าแกว้ 
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

ขดุลอกหนองนกทาสาธารณประโยชน์ 
บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 5 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ

           4,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการขดุลอกหนองนกทาสาธารณะประโยชน์ เพื่อ
อปุโภคบริโภค และการเกษตร จ านวน 1,500 ไร่  โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 160 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม เป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,000,000

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแสนประเสริฐ หมู่ที่ 9 
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ- บ้านดอนเจริญ 
หมู่ที่ 11 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืง
บึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสน
ประเสริฐ หมู่ที่ 9 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืง
บึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           3,728,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน 
จ านวน 11,011 ครัวเรือน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม เป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,728,000

6 กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านต้องอ าเภอเซกา  - บ้าน
ค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง
 อ าเภอเซกา  - บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบล
นาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

           3,205,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,031 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,205,000

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบล
บัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึง
กาฬ - บ้านวงัหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝูาไร่ 
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลบัวตูม 
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ - บ้านวงัหลวง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝูาไร่  
จงัหวดัหนองคาย

           2,989,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,797  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,989,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 2/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 13 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านสรรเสริญ 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรี
รุ่งเรือง หมู่ที่ 13 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           2,248,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 4,104 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,248,000

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโชคชยั หมู่ที่ 6 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนาทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหัวชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชยั
 หมู่ที่ 6 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนาทอง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหัวชา้ง อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

           2,760,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,671 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,760,000

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านไคสี หมู่ที่ 5 ต าบลไคสี 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬจงัหวดับึงกาฬ -
บ้านโนนสวา่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไคสี 
หมู่ที่ 5 ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนนสวา่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,745,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,949 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,745,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 3/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสุขสาคร หมู่ที่ 4 
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนางาม 
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุข
สาคร หมู่ที่ 4 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ
 จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

           3,035,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,974 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,035,000

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองจนัทร์ หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล - 
บ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 
ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
จนัทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล - 
บ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,576 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 21 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านไทเสรี 
หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสูง
เหนือ หมู่ที่ 21 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านไทเสรี หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           1,936,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 4,258  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,936,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 4/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าโพธิ ์หมู่ที่ 6 
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
จงัหวดับึงกาฬ -บ้านโนนสา 
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนนสาหมู่ที่ 2 
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,632,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 7,891  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,632,000

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บก.ถ.1 - 0004 บ้านหนอง
เด่ินทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองเด่ิน 
อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 4 ต าบลบุ่งคล้า
อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บก.ถ.
1 - 0004 บ้านหนองเด่ินทุ่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 4 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า
จงัหวดับึงกาฬ

           3,035,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,671 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,035,000

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล - 
บ้านนาทรายสามคัคี หมู่ที่ 4 
ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
สะแบงทุ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล
 - บ้านนาทรายสามคัคี หมู่ที่ 4 ต าบลนาสิงห์ 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

           2,998,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,671 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,998,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 5/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านปิยะชน หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองทุ่ม - บ้านซ่อมกอก 
หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้านปิยะชน
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองทุ่ม - บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3
ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           3,150,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,790 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,150,000

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 3ต าบลดอน
หญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดั
บึงกาฬ - บ้านนาทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหัวชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพัฒนา
 หมู่ที่ 3 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนาทอง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหัวชา้ง อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

           2,897,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,845 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,897,000

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโพธิ ์หมู่ที่ 2 ต าบลศรีชมภู
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 ต าบลสมสนุก
อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ ์
หมู่ที่ 2 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ -บ้านสมสนุก หมู่ที่ 4 
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

           3,737,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,845 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,737,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 6/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยกา้นเหลืองน้อย 
หมู่ที่ 11 ต าบลปากคาด  
อ าเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
กา้นเหลืองน้อย หมู่ที่ 11 ต าบลปากคาด  อ าเภอ
ปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  
จงัหวดับึงกาฬ

           3,100,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,246 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,100,000

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 5 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืง
บึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ - บ้าน
หนองจนัทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวไิล 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
จ าปา หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมอืง
บึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ - บ้านหนองจนัทร์ หมู่ที่ 5
ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

           2,808,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 7,228 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,808,000

22 กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอู่ค า หมู่ที่ 7 ต าบลศรีวไิล
 อ าเภอศรีวไิล - บ้านหนองบัวงาม 
หมู่ 5 ต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอู่ค า 
หมู่ที่ 7 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล - 
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

           3,152,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,845 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,152,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 7/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 
ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวไิล - 
ถ้ าน้อยน้ าทิพยต์ าบลนาสิงห์ 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 5 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวไิล - 
ถ้ าน้อยน้ าทิพย ์ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,177,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,845 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,177,000

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านไทยเสรี 
หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีพนา
เหนือ หมู่ที่ 16 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           3,095,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,242 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,095,000

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกาจงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 3 ต าบลเซกา อ าเภอเซกาจงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

           2,657,500 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,241 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,657,500

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 8/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนน หมู่ที่ 3 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม
 หมู่ที่ 5 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนน หมู่ที่ 3 ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

           2,760,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,845 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,760,000

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนปุาปาก หมู่ที่ 6 
ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านปุาไร่ 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองพันทา 
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนปุา
ปาก หมู่ที่ 6 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านปุาไร่ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           1,799,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,799,000

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองยอง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองยอง - บ้านดาลบังบด 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ยอง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยอง- บ้านดาลบังบด 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

           3,150,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,150,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 9/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองหม ูหมู่ที่ 5 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
 จงัหวดับึงกาฬ - บ้านดอนปอ 
หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
หม ูหมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านดอนปอ หมู่ 5 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           1,865,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,865,000

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 1 
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล - 
บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาสะแบงหมู่ที่ 1 ต าบลนาสะแบง 
อ าเภอศรีวไิล - บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ

           3,180,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,671 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,180,000

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงสาร หมู่ที่ 6 ต าบลซาง 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ - บ้าน
โคกกอ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทุ่ม 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร 
หมู่ที่ 6 ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ - 
บ้านโคกกอ่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา
 จงัหวดับึงกาฬ

           3,097,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,097,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 10/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลดอนหญ้านาง - บ้านนาสาร 
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน
น้อย หมู่ที่ 6 ต าบลดอนหญ้านาง- บ้านนาสาร 
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,205,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,205,000

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสวา่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ
 จงัหวดับึงกาฬ - บ้านดงเสียด 
หมู่ที่ 1 ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สวา่ง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ
 จงัหวดับึงกาฬ - บ้านดงเสียด หมู่ที่ 1 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

           2,760,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,960 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,760,000

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านตูม หมู่ที่ 1 ต าบลบัวตูม 
อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านท่าค าบง 
หมู่ที่ 5 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝูาไร่
จงัหวดัหนองคาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูม 
หมู่ที่ 1 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ
 -บ้านท่าค าบง หมู่ที่ 5 ต าบลวงัหลวง 
อ าเภอเฝูาไร่ จงัหวดัหนองคาย

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,960 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 11/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

35 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเส้นทางบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 5
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ ์
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงกาฬ 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางบ้านท่าไคร้ 
หมู่ที่ 5 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ เชื่อมบ้านท่าโพธิ ์หมู่ที่ 6 
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           3,890,000 เทศบาลเมอืงบึงกาฬ เทศบาลเมอืงบึงกาฬ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,890,000

36 ปรับปรุงพื้นทางเท้าริมแมน่้ าโขง 
(ตอนที่ 1 จากจดุผ่อนปรนไทย ลาว
 - ทางแยกกอ่นถงึวดัปากคาด) 
(ตอนที่ ๒ จากโดมอเนกประสงค์ -
 ศาลาจดุตัดสิน) ต าบลปากคาด 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

ปรับปรุงพื้นทางเท้าริมแมน่้ าโขง 
(ตอนที่ 1 จากจดุผ่อนปรนไทย ลาว - ทางแยก
กอ่นถงึวดัปากคาด) 
(ตอนที่ ๒ จากโดมอเนกประสงค์ - ศาลาจดุตัดสิน)
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

           3,999,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปาก
คาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุงพื้นทางเท้าริมแมน่้ าโขง (ตอนที่ 1 จากจดุผ่อนปรนไทย ลาว - ทาง
แยกกอ่นถงึวดัปากคาด) (ตอนที่ ๒ จากโดมอเนกประสงค์ - ศาลาจดุตัดสิน 
เพื่ออ านวยนความสะดวกให้แกป่ระชาชนและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ัง 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน 
จ านวน 3,671 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,999,900

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวดัปุาโชคชยัวนาราม
บ้านโชคชยั หมู่ที่ 10 ต าบลปุงไฮ
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดัปุา
โชคชยัวนารามบ้านโชคชยั หมู่ที่ 10 ต าบลปุงไฮ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           3,240,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปุงไฮ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน จ านวน 5,000 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,240,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 12/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสา หมู่ที่ 2 วดัปุา
บ้านโนนสา ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสา
 หมู่ที่ 2 วดัปุาบ้านโนนสา ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           3,540,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโคก
กอ่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 395 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,540,000

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - 
บ้านโนนงาม หมู่ 15 ต าบลศรีชมภู
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอปากคาด - บ้านโนนงาม หมู่ 15 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           3,100,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,100,000

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 ต าบล
หนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนนประเสริฐ
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาล้อม
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านโนนประเสริฐหมู่ที่ 5 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           2,249,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 6,717 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,249,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 13/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านตาลเด่ียว หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าสะอาด  อ าเภอเซกา - 
บ้านโคกนิยม หมู่ที่ 2 ต าบลวงัชมภู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล
เด่ียว หมู่ที่ 4 ต าบลท่าสะอาด  อ าเภอเซกา - 
บ้านโคกนิยม หมู่ที่ 2 ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพร
เจริญ จงัหวดับึงกาฬ

           2,990,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,027  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,990,000

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาค า หมู่ที่ 1 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ - ปุาแฝกแยกไปวดั
ดานศรีส าราญ บ้านนางาม หมู่ที่ 5
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค า 
หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดั
บึงกาฬ - ปุาแฝกแยกไปวดัดานศรีส าราญ 
บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

           1,991,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,949 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,991,000

43 ต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147
บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสวา่ง
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ -
ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

ต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
หลวงแผ่นดิน สาย 2147 บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึง
กาฬ - ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           1,071,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการต่อ
เติมขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และประชาชน จ านวน 1,310  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,071,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 14/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 
ต าบลเซกา - บ้านโคกกระแซ 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีพนา
เหนือ หมู่ที่ 16 ต าบลเซกา - บ้านโคกกระแซ 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ

           3,111,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน จ านวน 6,084 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,111,000

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอสิานพัฒนา หมู่ที่ 16 
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านค าแวงหมู่ที่ 8
ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอสิาน
พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ - บ้านค าแวง หมู่ที่ 8 ต าบลค าแกว้
 อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           3,737,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,653  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,737,000

46 กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ- 
บ้านสรรทว ีหมู่ที่ 3 ต าบลโนน
สวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดั
บึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  - บ้านสรรทว ีหมู่ 3 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           3,136,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,136,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 15/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ทางหลวงชนบท 
บก.3016 บ้านห้วยดอกไม ้
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ทางหลวงชนบท บก.3016 บ้านห้วยดอกไม ้
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           1,440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโคก
กอ่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,440,000

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รอบหนองบ่อออง) หมู่ที่ 4 
บ้านดอนเสียด ต าบลค าแกว้ 
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหนองบ่อ
ออง) หมู่ที่ 4 บ้านดอนเสียด ต าบลค าแกว้ 
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           3,943,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าแกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,943,000

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยแดง บ้านปุงไฮหมู่ที่ 1 
ต าบลปุงไฮ อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแดง 
บ้านปุงไฮหมู่ที่ 1 ต าบลปุงไฮ อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปุงไฮ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,270,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 16/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกอ่ง ทางหลวงชนบท บก.
3007 บ้านโนนไทรทอง อ าเภอ
เมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกอ่ง 
ทางหลวงชนบท บก.3007 บ้านโนนไทรทอง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           2,180,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโคก
กอ่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 191 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,180,000

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองสิมพัฒนา หมู่ที่ 10 
ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - วดัปุาปูุกะล่อม 
ต าบลหนองบัวสิม อ าเภอค าตากล้า
 จงัหวดัสกลนคร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
สิมพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ - วดัปุาปูุกะล่อม ต าบลหนองบัวสิม
อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร

           2,153,800 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 191 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,153,800

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนจ าปาทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบึงโขง
หลง จงัหวดับึงกาฬ- บ้านนาโด 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม 
จงัหวดันครพนม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
จ าปาทอง หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิห์มากแขง้  
อ าเภอบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ - บ้านนาโด 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม 
จงัหวดันครพนม

           3,150,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,150,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 17/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยสามยอดเทวกลุ 
หมู่ที่ 6 ต าบลโปุงเปือย - บ้านโนน
แพง หมู่ที่ 9 ต าบลไคสี 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
สามยอดเทวกลุ หมู่ 6 ต าบลโปุงเปือย - บ้านโนน
แพง หมู่ที่ 9 ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 2,637 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย -
 บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 7 
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองพันทา
 อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 7 
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

           3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 3,130  ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ต าบล
บัวตูม - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
นาดี หมู่ที่ 8 ต าบลบัวตูม - บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ 8 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ

           2,950,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,950,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 18/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 
ต าบลหอค า - บ้านหนองหม ู
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสม
ประสงค์ หมู่ที่ 12 ต าบลหอค า - บ้านหนองหม ู
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ

           3,010,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 4,331 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,010,000

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ที่ 13 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
 - บ้านชยัพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนน
ศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
เจริญกลาง หมู่ที่ 13 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ - บ้านชยัพร หมู่ที่ 12 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ

           3,040,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลัง ปาล์มน้ ามนั) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร และ
ประชาชน จ านวน 5,289 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           3,040,000

58 ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพและ
ส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ขต่ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ

ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพและส่งเสริมการ
เล้ียงไกไ่ข ่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ

           1,003,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญช ี
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชพี ด้วยการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพ
และส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ข ่และสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้แกเ่กษตรกร 
จ านวน 200 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น เกษตรกร ได้รับการพัฒนา
ฟาร์ม เพื่อลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ และมคีวามรู้ด้านการปูองกนัโรคสัตวแ์ละ
ระบบการเล้ียงที่เหมาะสม กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงไกไ่ข ่ได้รับการพัฒนาความรู้
เทคโนโลยกีารเล้ียงไกไ่ขต่ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

           1,003,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 19/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

          15,883,80059 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงานในการประกอบอาชพี

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
ให้ความรู้เกี่ยวกบัภารกจิด้านแรงงานและสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน/ประกนัสังคม 
สอดแทรกการด าเนินชวีติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง สามารถแยกตามพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่ 1 (อ าเภอเมอืงบึงกาฬ อ าเภอศรีวไิล 
อ าเภอพรเจริญ) จ านวน 44 รุ่นๆ ละ 25 คนๆ ละ
 5 วนั งบประมาณ 3,295,400 บาท
2) พื้นที่ 2 (อ าเภอเมอืง อ าเภอโซ่พิสัย) จ านวน 
40 รุ่นๆ ละ 25 คนๆ ละ 5 วนั งบประมาณ 
2,998,800 บาท
3) พื้นที่ 3 (อ าเภอเมอืง อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึง
โขงหลง) จ านวน 44 รุ่นๆ ละ 25 คนๆ ละ 5 วนั 
งบประมาณ 3,295,400 บาท
4) พื้นที่ 4  (อ าเภอพรเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย) 
จ านวน 40 รุ่นๆ ละ 25 คนๆ ละ 5 วนั 
งบประมาณ 2,998,800 บาท
5) พื้นที่ 5  (อ าเภอเมอืง อ าเภอปากคาด อ าเภอ
โซ่พิสัย) จ านวน 44 รุ่นๆ ละ 25 คนๆ ละ 5 วนั 
งบประมาณ 3,295,400 บาท
โดยมค่ีาวสัดุ รวมทั้งส้ิน 7,420,000 บาท  
ประกอบด้วย 
-ค่าวสัดุส านักงาน  848,000 บาท 
-ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  212,000 บาท

15,883,800 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานแรงงาน
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2  
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
เป็นการอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ให้ผู้วา่งงาน 
ผู้มรีายได้น้อย จ านวน 212 รุ่น ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 5 วนั  
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 5,300 คน เป็นการท างานร่วมของหน่วยงาน
ในกระทรวงแรงงาน ได้แก ่ส านักงานแรงงานจงัหวดั ส านักงาน
จดัหางานจงัหวดั ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงาน
ประกนัสังคม และส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงาน ซ่ึงในการ
ฝึกอบรมมหีลักสูตรการประกอบการอาชพี เชน่ การผสมเทียมปลา 
การแปรรูปอาหาร ชา่งซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร การท า
กระเป๋าและตะกร้าพลาสติก การท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรต่างๆ การ
เผาถา่นชวีมวล ชา่งเสริมสวย/ท าผมชายเบื้องต้น ท าพานบายศรี
สู่ขวญั การทอเส่ือจากกกลวดลายสมยัใหม ่การตัดเยบ็เส้ือผ้า
และแต่งผ้า ชา่งไฟฟูาทั่วไปและการติดต้ัง การท าขนมปังแมพ่ิมพ์ 
การเพาะเห็ด เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ผู้เขา้อบรม มรีายได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมไมน่้อยกวา่ 500 บาทต่อเดือน รวมทั้งส้ิน 2,650,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ 

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 20/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

60 เพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตวน์้ า 1) อบรมให้ความรู้กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์
แปรรูปสัตวน์้ า การบรรจภุณัฑ์ (ถงุบรรจภุณัฑ์ 
ขวดบรรจภุณัฑ์ สต๊ิกเกอร์) การตลาด และการ
บริหารจดัการกลุ่มองค์กรชมุชนประมงท้องถิ่น 
2) ฝึกสาธติ 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
(1)หลักสูตรแปรรูปปลาส้มตัว ปลาส้มแผ่น 
น้ าพริกปลาส้ม (2) แปรรูปปลาร้าบอง ปลาร้าผง

1,024,300 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
เป็นการจดัอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มแปรรูปสัตวน์้ า มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรม 4 
กลุ่มวสิาหกจิ รวม 80 คน และเป็นประโยชน์กบัสมาชกิของกลุ่มวสิาหกจิ 
60 คน ด้วยกลุ่มเปูาหมายทั้งส้ิน 140 คน ค่าวสัดุประกอบการฝึกอบรม 
694,000 บาท เฉล่ีย 4,957 บาทต่อคน และท าให้เกดิรายได้ 
50,000 บาทต่อกลุ่ม สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรชมุชนประมง
ท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตวน์้ า
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้

           1,024,300

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.
4015 แยก ทล.212– น้ าตกถ้ าพระ
 อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับึงกาฬ

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 4015 แยก ทล.
212 –  น้ าตกถ้ าพระ อ าเภอบึงโขงหลง 
อ าเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ 
ความหนา 4 เซนติเมตร ความกวา้ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 3.200 กโิลเมตร

17,000,000 จงัหวดับึงกาฬ แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อเป็นเส้นทางเขา้สู่
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกถ้ าพระ และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ขา้ว ยางพารา
และผลไมต้ามฤดูกาล) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2 ต าบล 
จ านวน 12,756 ครัวเรือน และนักท่องเที่ยว 5,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

          17,000,000

62 ผลิตกล้วยหอมทองแบบมอือาชพี 1) อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตกล้วยหอมทอง 
และให้ค าแนะน าเกษตรกร
2) จดัท าแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมต้นแบบ
3) ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร

758,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
เป็นการผลิตกล้วยหอมทองแบบมอือาชพี ค่าวสัดุสนับสนุนการฝึกอบรมและ
ปัจจยัการผลิต 0.6833 ล้านบาท ผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน เฉล่ีย 
13,666 บาทต่อคน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณปัจจยัการผลิต 433,300 บาท
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 324,700 บาท

              324,700

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 21/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

63 ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเพื่อสร้าง
รายได้และลดพื้นที่ปลูกยางพารา

ส่งเสริมการปลูกไมผ้ลเพื่อสร้างรายได้และลด
พื้นที่ปลูกยางพารา 8 อ าเภอ 
1) จดัอบรมถา่ยทอดความรู้การปลูกไมผ้ลด้วย
นวตักรรมระบบน้ าตามความต้องการของพืช
2) สนับสนุนปัจจยัการผลิตพันธุไ์มผ้ล เชน่ ทุเรียน
 เงาะ เป็นต้น
3) จดัท าแปลงต้นแบบระบบน้ าพันธุไ์มผ้ล

5,338,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน
เป็นการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล เชน่ เงาะ ทุเรียน และผลไมช้นิด
อื่นๆ เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา จดัท าแปลงต้นแบบ และสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิต มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 400 คน มค่ีาวสัดุและค่าสนับสนุนปัจจยั
การผลิต 5.0584 ล้านบาท เฉล่ีย 12,646 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณปัจจยัการผลิต 3,058,400 บาท
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 2,279,600 บาท

           2,279,600

64 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภยั

1) อบรมให้ความรู้ทักษะด้านการจดัการศัตรูพืช
ให้แกค่ณะกรรมการศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน 
จ านวน 53 ศูนย ์ๆ ละ 10 คน รวม 530 คน 
งบประมาณ 404,800 บาท  
2) สนับสนุนวสัดุ อปุกรณ์ การผลิตขยาย
สารชวีภณัฑ์ งบประมาณ 768,500 บาท
3) จดัท าแปลงเรียนรู้การใชส้ารชวีภณัฑ์ 
งบประมาณ 429,300 บาท
4) คลีนิกหมอพืช งบประมาณ 2,309,500 บาท 
(กล้องจลุทรรศน์ 3 ตาพร้อมชดุถา่ยภาพระบบ
ดิจติอล 9 เคร่ือง และตู้แชส่แตนเลสส าหรับเกบ็
ชวีภณัฑ์ ขนาด 20 คิวบิกฟุต 3 ตู้)
5) การติดตามและประเมนิผล 
งบประมาณ 23,700 บาท

3,935,800 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
ชมุชน โดยการอบรมการเพิ่มประสิทธภิาพเกษตรปลอดภยั จากการใชส้ารชวี
ภณัฑ์เพื่อก าจดัศัตรูพืชแทนสารเคมแีละจดัท าแปลงเรียนรู้ เป็นการลดต้นทุน
ค่าใชจ้า่ยและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แกเ่กษตรกร จากการใชส้ารชวีภณัฑ์แทน
สารเคม ีซ่ึงมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรม 
จ านวน 530 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรปรับลดกจิกรรมคลีนิกหมอพืช จ านวน 2,309,500 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน จ านวน 1,626,300 บาท

           1,626,300

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 22/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

65 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
วสิาหกจิชมุชนในการผลิตสินค้า
เกษตร

1) ให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการวสิาหกจิชมุชน
และสนับสนุนวสิาหกจิชมุชนตามแผน
พัฒนากลุ่ม 
2) กจิกรรมส่งเสริมการแปรรูปอาหารขั้นต้น 
3) จดัหาวตัถดิุบ/วสัดุอปุกรณ์การผลิต
การพัฒนาผลิตภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์ที่สามารถ
ด าเนินการเบิกจา่ยได้ตามระเบียบราชการ 
70 กลุ่ม จ านวนเงิน 6.1992 ล้านบาท

8,055,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการวสิาหกจิชมุชน ตามแผนพัฒนา
กลุ่ม และการแปรรูปอาหารขั้นต้น รวมทั้งติดตามให้ค าแนะน าแกเ่กษตรกร
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 500 คน เป็นค่าวสัดุ/วตัถดิุบ
ให้กบักลุ่มวสิาหกจิ 70 กลุ่ม วงเงิน 2.46 ล้านบาท เฉล่ีย 4,920 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรปรับลดปัจจยัการผลิต จ านวน 3,739,200 บาท 
คงเหลือเห็นควรสนับสนุน จ านวน 4,315,800 บาท

           4,315,800

66 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเศรษฐกจิ
พอเพียงในชมุชนตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามราชกมุารี

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงใน
ชมุชนตามพระราชด าริสมเด็จพระกษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกมุารี

1,030,500 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
ชมุชน เป็นการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั 
ซ้ือปัจจยัการผลิต และจดัท าแปลงเรียนรู้ ค่าสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
180,000 บาท มผู้ีเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 150 คน คิดเป็น 1,200 บาท
ต่อคน และขยายผลไปยงักลุ่มเกษตรกร จ านวน 3,242 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           1,030,500

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 23/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

67 สร้างงานสร้างอาชพี
ด้านการเกษตรอยา่งยั่งยนื

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
1) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืเพื่ออาชพี
ที่มั่นคง วงเงิน 2,944,100 บาท 
เปูาหมาย 640 ราย เฉล่ีย 4,600 บาทต่อราย
2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมนุไพรแบบ
ครบวงจร วงเงิน 1,134,400 บาท 
เปูาหมาย 320 ราย เฉล่ีย 3,545 บาทต่อราย

4,078,500 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืและศักยภาพการผลิดพืชสมนุไพรแบบครบ
วงจร ผู้เขา้อบรมจะได้ทดลอง และฝึกปฏบิัติให้เกดิความเชี่ยวชาญ 
โดยมกีารสนับสนุนวสัดุประกอบการฝึกอบรมและสาธติการฝึกอบรม
ทั้งโครงการ เชน่ พันธุป์ลาดุก อาหารปลา พันธุผั์ก พลาสติก
รองพื้น ถาดเพาะกล้า หัวเชื้อน้ ามนัไพร หัวเชื้อขี้ผ้ึง ขวดบรรจ ุ
เป็นค่าวสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 4,078,500 บาท มกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 960 คน เฉล่ีย 4,248.44 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณการศึกษาดูงาน จ านวน 408,400 บาท คงเหลือ
งบประมาณเห็นควรสนับสนุน 3,670,100 บาท

           3,670,100

68 การฝึกอบรมวชิาชพีระยะส้ัน
เพื่อยกระดับรายได้แกช่มุชน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยนื

การฝึกอบรมวชิาชพีระยะส้ัน จ านวน 6 รายวชิา 
ได้แก่
1) งานบริการรถจกัรยานยนต์ Hybrid  
งบประมาณ 316,600 บาท
2) ชา่งบริการรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
(Big Bike) งบประมาณ 316,600 บาท
3) งานติดต้ังไฟฟูาในอาคาร 
งบประมาณ 376,600 บาท
4) งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
งบประมาณ 336,600 บาท           
5) งานประดิษฐ์ของช าร่วยและของที่ระลึก 
งบประมาณ 296,600 บาท
6) ตัดผมชายสไตล์สมยันิยม 
งบประมาณ 352,600 บาท

1,995,600 จงัหวดับึงกาฬ วทิยาลัยเทคนิคเซกา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการฝึกทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการฝึกอบรมวชิาชพีระยะส้ัน
เพื่อยกระดับรายได้ แกช่มุชน ประชาชนผู้วา่งงาน และผู้มรีายได้น้อย 
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน จ านวน 6 หลักสูตร
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 240 คน (ผู้สูงอาย ุผู้วา่งงาน 
ผู้ตกงาน ไมม่งีานท า ผู้ต้องการพัฒนาอาชพี นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ 19) 
ค่าวสัดุอปุกรณ์ ในการฝึกอบรม 1,005,600 บาท เฉล่ีย 4,190 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้

           1,995,600

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 24/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

69  OTOP Market 
ตลาดชมุชนพญานาคร่วมสมยั

1) พัฒนาต้นแบบบรรจภุณัฑ์ 50  ผลิตภณัฑ์ 
งบประมาณ 1,000,000  บาท
2) เพิ่มศักยภาพชมุชนท่องเที่ยวสู่วสิาหกจิเพื่อ
สังคมต้นแบบ (ฝึกอบรม 3 วนั 50 คน) 
งบประมาณ 200,000 บาท
3) ปรับภมูทิัศน์ชมุชน งบประมาณ 300,000 บาท
4) เปิดตัวโครงการร่วมกบัหน่วยงานภาคี 
งบประมาณ 400,000 บาท
5) เปิดตลาดชมุชน งบประมาณ 500,000 บาท
6) พัฒนาชอ่งทางการตลาดออนไลน์ 
งบประมาณ 600,000 บาท

3,000,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั 
พัฒนาต้นแบบบรรจภุณัฑ์ เพิ่มศักยภาพชมุชนท่องเที่ยว ปรับภมูทิัศน์ 
เปิดตลาดชมุชนและพัฒนาชอ่งทางตลาดออนไลน์ เพื่อจ าหน่าย
สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน โดยการจา้งเหมาพัฒนาบรรจภุณัฑ์ 50 ผลิตภณัฑ์ 
การอบรมให้ความรู้ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน และผู้ประกอบการ จ านวน 1,050 คน เป็นค่าวสัดุอปุกรณ์ ในการ
ฝึกอบรม 2,931,600 บาท เฉล่ีย 2,792 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรม 1) และ 2) วงเงิน 1,200,000 บาท 
เนื่องจากกจิกรรมอื่นๆ ยงัไมส่ามารถด าเนินการในชว่งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้

           1,200,000

เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 25/26



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

241,194,700 229,445,900

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการฝึกทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชพีระยะส้ัน 
10 อาชพี จ านวน 40 คนต่อรุ่นๆ ละ 10 วนั ได้แก ่งานเชื่อม
ผลิตภณัฑ์ งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ งานซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟูา 
งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ อาชพีธรุกจิสกรีนเส้ือ อาชพี
ติดต้ังไฟฟูาในอาคาร งานซ่อมรถจกัรยานยนต์ งานติดต้ังระบบ
โซล่าเซลล์ อาชพีธรุกจิคุกกี้ และอาชพีธรุกจิร้านกาแฟ มกีลุ่ม
เปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 440 คน เกษตรกร 160 คนและ
นักศึกษา 400 คน รวม 1,000 คน เป็นค่าวสัดุอปุกรณ์และ
ครุภณัฑ์ประกอบการฝึกอบรมทั้ง 10 หลักสูตร 4,215,000 บาท 
เฉล่ีย 4,215 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้
3. วทิยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มหีนังสือยนิยอมให้ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยงาน
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ได้หลังโครงการแล้วเสร็จ 

          10,000,000อบรมทักษะอาชพีระยะส้ัน
1) งานเชื่อมผลิตภณัฑ์ 881,500 บาท 
(2 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 80 คน
2) ซ่อมรถจกัรยานยนต์ 1,109,500 บาท 
(3 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 120 คน
3) บริการงานซ่อมและบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
1,151,900 บาท 
(3 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 120 คน
4) งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม
ติดต้ังระบบปฏบิัติการ 881,500 บาท 
(2 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 80 คน
5) งานติดต้ังไฟฟูาในอาคาร 853,380 บาท
(2 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 80 คน
6) ซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟูาภายในบ้าน 881,400 บาท 
(2 รุ่นๆ ละ 40 คนๆละ 10 วนั) 80 คน
7) ท าขนมคุกกี้และเบเกอร่ี 1,067,520 บาท
(3 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 120 คน
8) งานติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ 937,900 บาท 
(2 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 80 คน
9) ธรุกจิสกรีนเส้ือ 895,900 บาท 
(2 รุ่นๆละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 80 คน
10) ธรุกจิร้านกาแฟ 1,370,900 บาท 
(4 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 10 วนั) 160 คน

10,000,000 จงัหวดับึงกาฬ วทิยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

รวม 70 โครงการ

70 ส่งเสริมวชิาชพีเพื่อยกระดับรายได้
แกช่มุชนสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยนื
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พัฒนาระบบตลาดและเพิ่มชอ่ง
ทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน

พัฒนาระบบตลาดและเพิ่มชอ่งทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน

           8,000,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการเพิ่มชอ่งทางการตลาดจ าหน่ายสินค้า 
จดัท าปูาย แผ่นพับ สปอร์ตวทิย ุส่ือออนไลน์ ส่งเสริมการตลาด โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นวสิาหกจิชมุชน จ านวน 220 คน ซ่ีงเป็นการจา้งเหมาจดั
กจิกรรมส่งเสริมการตลาดฯ โครงการระบุเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Standard)

กจิกรรมยอ่ย 1 : อบรมเชงิปฏบิัติการบุคลากร
ภาคการท่องเที่ยว
กจิกรรมยอ่ย 2 : อบรมเชงิปฏบิัติการบุคลากร
ภาคการท่องเที่ยวเชงิประวติัศาสตร์ ศาสนา

           3,000,000 จงัหวดับึงกาฬ 1. ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดับึงกาฬ
2. ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์
ชมุชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยจดัอบรมเชงิปฏบิัติการบุคลากร
ภาคการท่องเที่ยว เชงิประวติัศาสตร์ ศาสนา มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 750 คน ซ่ึงหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาที่
แท้จริงของพื้นที่ เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

3 ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววถิชีวีติลุ่มแมน่้ าโขง

กจิกรรมยอ่ย 1 : พัฒนาระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู
พื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและอ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวโดยใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล 
กจิกรรมยอ่ย 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติ
ชมุชน
กจิกรรมยอ่ย 3 : ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดั 
กจิกรรมยอ่ย 4 : จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน/ชมุชนท่องเที่ยว 
กจิกรรมยอ่ย 5 : เทศกาลดนตรี บึงกาฬมวิเฟส
ติวลักจิกรรมยอ่ย 6 : สะพายกล้องท่องบึงกาฬ 
กจิกรรมยอ่ย 7 : สองน่องท่องบึงกาฬเชื่อมโยง
ชมุชนท่องเที่ยว 
กจิกรรมยอ่ย 8 : เทสกาลวา่วบึงกาฬ 
กจิกรรมยอ่ย 9 : เดิน-วิง่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(Run of buengkan)

          27,300,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเกบ็และวเิคราะห์ขอ้มลู แหล่ง
ท่องเที่ยวของจงัหวดั รวมทั้ง ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูแหล่ง
ท่องเที่ยว เชน่ Google Earth Google street  มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 200 คน ซ่ึงหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนถงึสภาพปัญหา
ที่แท้จริงในพื้นที่ เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 1/7



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 ส่งเสริมการผลิตสารปรับปรุงดิน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยนวตักรรม

ส่งเสริมการผลิตสารปรับปรุงดินเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตด้วยนวตักรรม

           9,500,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชงิปฏบิัติการการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
ชวีภาพและสารปรับปรุงดินด้วยนวตักรรม พร้อมทั้งติดตามให้ค าแนะน า
เกษตรกรและรายงานผล มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 120 คน 
เปูาหมายและตัวชี้วดั รวมทั้ง กลุ่มเปูาหมายซ่ึงระบุไมช่ดัเจน

5 ขดุลอกแหล่งน้ าหนองปลาดุก หมู่ที่
 2 บ้านสะง้อ ต าบลหอค า อ าเภอ
เมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

ขดุลอกแหล่งน้ าหนองปลาดุก หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

           4,000,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกแหล่งน้ าหนองปลาดุก 
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,233 คน อยา่งไรกต็ามควรเป็นภารกจิ
ของหน่วยงาน อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัเป็นปริมาณสัตวน์้ าที่เพิ่มขึ้น โดย
ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดั เป็นผู้ออกแบบ

6 กอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
การประปาส่วนภมูภิาค สาขาบึง
กาฬ (น.พรเจริญ ต าบลดอนหญ้า
นาง  อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึง
กาฬ)

กอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ ต าบลดอนหญ้า
นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ)

           3,814,000 จงัหวดับึงกาฬ การประปาส่วน
ภมูภิาค

สาขาบึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,784 ครัวเรือน อยา่งไรกต็ามระบุ
เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน ขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชน และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

7  OTOP สู่ชวีติวถิใีหม ่(OTOP to 
New Life)

กจิกรรมยอ่ย 1 : ประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน
กจิกรรมยอ่ย 2 : การจา้งเหมาผู้เชี่ยวชาญ/
ปราชญ์ชมุชนในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์พร้อมทั้งจดัหาวสัดุสาธติ ฝึกทักษะฝีมอื
 และด าเนินกจิกรรมทดสอบตลาด ทั้งรูปแบบ 
Online และ Offline
กจิกรรมยอ่ย 3 : การจดัจา้งด าเนินการจดังาน
แสดงสินค้า OTOP และผลิตภณัฑ์ชมุชน 
ภายในประเทศจ านวน 1 คร้ัง พร้อมจดัท า
โฆษณา/ส่ือประชาสัมพันธก์ารจดังานผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ ทั้งรูปแบบ Online และ Offline

          36,986,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ 50 ล้านบาท/ปี โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 16,000 คน อยา่งไรกต็ามไมร่ะบุ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน และกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 2/7



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 ส่งเสริมการใชปุ้๋ยส่ังตัดและปุ๋ยตาม
ค่าวเิคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต

ส่งเสริมการใชปุ้๋ยส่ังตัดและปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

           7,017,600 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมถา่ยทอดความรู้ด้านการจดัการ
ดินและปุ๋ย สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์แกศู่นยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน และติดตาม
ประเมนิผลโครงการ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 480 คน 
อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง
ของพื้นที่ อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

9 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาด
ออนไลน์ พัฒนาบรรจภุณัฑ์และชั้น
วางสินค้า

กจิกรรมยอ่ย 1 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอเมอืงบึงกาฬ) 
กจิกรรมยอ่ย 2 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอเซกา)
กจิกรรมยอ่ย 3 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอโซ่พิสัย)
กจิกรรมยอ่ย 4 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอปากคาด)

           3,960,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชมุชนและบรรจภุณัฑ์ แปรรูป สร้างแบรนด์ สินค้าแพ็คเกจ็ และการ
ใชส่ื้อออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการมรีายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 480 คน อยา่งไรกต็ามระบุเปูาหมาย
 ตัวชี้วดัและผลิตภณัฑ์ไมช่ดัเจน

กจิกรรมยอ่ย 5 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอพรเจริญ)
กจิกรรมยอ่ย 6 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอศรีวไิล)
กจิกรรมยอ่ย 7 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอบึงโขงหลง)
กจิกรรมยอ่ย 8 : ส่งเสริมการสร้างแบรนด์อ าเภอ 
จงัหวดับึงกาฬ พัฒนาการตลาดออนไลน์ พัฒนา
บรรจภุณัฑ์และชั้นวางสินค้า (อ าเภอบุ่งคล้า)

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 3/7



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐานและความปลอดภยั 
(ประมง)

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และความปลอดภยั (ประมง)

              729,300 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภยัด้านประมง มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 160 คน อยา่งไรกต็ามระบุเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

11 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชนตามแนว
วถิใีหม ่(New Normal) 
จงัหวดับึงกาฬ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและการตลาดผลิตภณัฑ์
ชมุชนตามแนววถิใีหม ่(New Normal) จงัหวดับึง
กาฬ

           8,046,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมศึกษาต้นแบบตัวอยา่งธรุกจิ 
พัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสินค้า และบรรจภุณัฑ์ โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 150 คน อยา่งไรกต็ามรายละเอยีดการใชจ้า่ยงบประมาณแต่ละ
กจิกรรมไมช่ดัเจน และขาดการระบุตัวชี้วดัความส าเร็จที่เกดิขึ้นในแต่ละกจิกรรม

12 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า จงัหวดับึงกาฬ

ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลผลิตและ
รายได้ของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจงัหวดับึง
กาฬ

          19,028,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้
ของเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า (อบรมและจดัซ้ือปัจจยัการผลิต) มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตร จ านวน 6,697 คน อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผล
ของโครงการ
ไมส่ะท้อนสภาพปัญหาของพื้นที่ อกีทั้งระบุเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

13 ส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อกอ่ให้เกดิการสร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกจิ
ชมุชน จงัหวดับึงกาฬ

กจิกรรมยอ่ย 1 : โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชนเพื่อการท่องเที่ยว (กจิกรรม
ปลูกต้นไมส้องขา้งทางเพื่อความสวยงามในแหล่ง
ท่องเที่ยว จงัหวดับึงกาฬ)
กจิกรรมยอ่ย 2 : โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชนเพื่อการท่องเที่ยว (กจิกรรม
ฝึกอบรมการปูองกนัไฟปุาแบบมส่ีวนร่วมของ
ชมุชน)
กจิกรรมยอ่ย 3 : ส่งเสริมและพัมนาการบริหาร
จดัการขยะของชมุชนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว
กจิกรรมยอ่ย 4 : ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชมุชนเพื่อการวางแผนการจดัการ
ท่องเที่ยวของชมุขนอยา่งยั่งยนื

          10,000,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกต้นไม ้อบรมการปูองกนัไฟปุา 
การบริหารจดัการขยะ ส ารวจขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
วางแผนการท่องเที่ยวชมุชนโดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,650 
คน อยา่งไรกต็าม โครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาของพื้นที่ในปัจจบุัน ซ่ึงเป็น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ขาดความเชื่อมโยงการ
ฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนและกลุ่มเปูาหมายไมช่ดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 4/7



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 บริหารจดัการแหล่งน้ าสร้าง
งานสร้ารายได้โดยชมุชนแบบมส่ีวน
ร่วม

บริหารจดัการแหล่งน้ าสร้างงานสร้างรายได้โดย
ชมุชนแบบมส่ีวนร่วม

           7,973,600 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ เป็นการส ารวจขอ้มลู จดัประชมุ ท าแนวเขต
 ท าปูายโครงการ ท าแหล่งอาหารธรรมชาติ จดัหาพันธุสั์ตวน์้ า มกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 3,650 คน อยา่งไรกต็าม ระบุเปูาหมายและตัวชี้วดั 
ไมช่ดัเจน อกีทั้งขาดความเชื่อมโยงการฟื้นตัวและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน

15 ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตวน์้ า
เกษตรอนิทรีย ์กจิกรรมเพาะเล้ียง
สัตวน์้ าอนิทรีย์

ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตวน์้ าเกษตรอนิทรีย ์
กจิกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์้ าอนิทรีย์

              444,100 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานประมง
จงัหวดับึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการผลิตอาหารสัตวน์้ าเกษตร
อนิทรีย ์กจิกรรมเพาะเล้ียงสัตวน์้ าอนิทรีย ์(ประชาสัมพันธรั์บสมคัรเกษตรกร
เขา้ร่วมโครงการ อบรมและจดัหาปัจจยัการผลิต) มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
 จ านวน 60 คน อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อน
สภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

16 พัฒนาผลิตภณัฑ์ ต่อยอดภมูิ
ปัญญากลุ่มชาติพันธุ ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมจงัหวดับึง
กาฬ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ ต่อยอดภมูปิัญญากลุ่มชาติพันธุ ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมจงัหวดับึงกาฬ

           5,146,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ จดั
นิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,500 คน อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อน
สภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

17 จดัท าและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์เพื่อการฟื้นฟูทาง
เศรษฐกจิและสังคมจงัหวดับึงกาฬ 
(GIS)

จดัท าและพัฒนาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพื่อ
การฟื้นฟูทางเศรษฐกจิและสังคมจงัหวดับึงกาฬ 
(GIS)

           2,448,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานสถติิ
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัท าฐานขอ้มลูผลิตภณัฑ์ชมุชน 
ท่องเที่ยวในระดับครัวเรือน หมู่บ้านต าบล อ าเภอ ผ่านการอบรม และติดต้ัง
ระบบ GIS โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นวสิาหกจิชมุชน จ านวน 741  คน อยา่งไรก็
ตามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ 
อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน ควรระบุคุณสมบัติผู้เขา้ร่วมอบรม

18 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหมสู่่
การเป็นเกษตรกรปราชญ์เปร่ือง

กจิกรรมยอ่ย 1 : กจิกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรรุ่นใหมสู่่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง
กจิกรรมยอ่ย 2 : กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ
และสนับสนุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์
กจิกรรมยอ่ย 3 : กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ
ติดต้ังและวางระบบการให้น้ าเพื่อการเกษตรแบบ
อตัโนมติั
กจิกรรมยอ่ย 4 : กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ
และสนับสนุนโดรนเพื่อการเกษตร

           4,330,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น การอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง ได้แก ่สนับสนุนระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
การติดต้ังและวางระบบการให้น้ าแบบอตัโนมติั และสนับสนุนโดรนเพื่อ
การเกษตร มกีลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มวสิาหกจิชมุชน จ านวน 200 ราย 
อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง
ในพื้นที่ อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 5/7



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและ
ส่งเสริมการเล้ียงโคแบบประณีต 
(Intensive Farm)

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและส่งเสริมการเล้ียงโค
แบบประณีต (Intensive Farm)

           1,400,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและส่งเสริม
การเล้ียงโคแบบประณีต (Intensive Farm)  โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
 จ านวน 400 คน อยา่งไรกต็าม โครงการไมร่ะบุหลักการและเหตุผล อกีทั้ง
เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

20 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและ
ส่งเสริมการเล้ียงแพะแบบประณีต 
(Intensive Farm)

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและส่งเสริมการเล้ียง
แพะแบบประณีต (Intensive Farm)

              558,700 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและส่งเสริม
การเล้ียงแพะแบบประณีต(Intensive Farm) ด้วยการอบรม พัฒนาฟาร์ม
ต้นแบบ สนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์ 
จ านวน 100 คน อยา่งไรกต็ามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อน
สภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

21 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชพี 
เพื่อการมงีานท า

ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชพี เพื่อการมงีานท า            3,000,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงาน กศน.
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
จ านวน 35 อาชพี 56 กลุ่ม ในการประกอบอาชพี เพื่อสร้างรายได้ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 1,400 คน หลักการและเหตุผลไมส่ะท้อนสภาพปัญหา
ที่แท้จริงในพื้นที่ เปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

22 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
สร้างรายได้ให้แกส่มาชกิสหกรณ์

ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างรายได้
ให้แกส่มาชกิสหกรณ์

           2,796,400 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ย ลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แกส่มาชกิสหกรณ์ และจดัซ้ือครุภณัฑ์เกษตร 
เคร่ืองผสมปุ๋ยแบบอตัโนมติั 1 เคร่ือง และพาเลทส าหรับวางปุ๋ย 20 ชิ้น ให้กบั
สหกรณ์การเกษตรเซกาเพียง 1 แห่ง เกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 200 คน โดยมี
กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 2,087  คน อยา่งไรกต็าม 
รายละเอยีดงบประมาณเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์ 2.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
92.3 ของงบประมาณทั้งโครงการ ซ่ึงถอืเป็นงบลงทุน ทางสหกรณ์เซกาต้อง
สมทบด้วยร้อยละ 30 (ยงัไมม่เีอกสารการดังกล่าว)

23 สร้างแรงงานภาคการเกษตร
คุณภาพสูงสู่ชมุชนท้องถิ่น

สร้างแรงงานภาคการเกษตรคุณภาพสูงสู่ชมุชน
ท้องถิ่น

           2,700,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
จงัหวดับึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์เล็ก
เพื่อการเกษตร อาทิ ซ่อมรถไถเดินตาม เคร่ืองพ่นปุ๋ย เคร่ืองตัดหญ้า และ
ฝึกอบรมการผลิตและการแปรรูปสมนุไพร โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
แรงงานกลับคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม ่ผู้ได้รับประโยชน์ 50 คน อยา่งไรกต็าม
หลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

24 อบรมอาชพีระยะส้ัน หลักสูตรการ
ท าอาหารวา่ง

อบรมอาชพีระยะส้ัน หลักสูตรการท าอาหารวา่ง            3,060,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

มธัยมศึกษาบึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ มกีลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มผู้วา่งงาน ผู้มรีายได้
น้อย และกลุ่มเปราะบาง จ านวน 1,210 คน อยา่งไรกต็าม โครงการไมใ่ช่
ภารกจิของหน่วยงาน อกีทั้งเปูาหมายและตัวชี้วดัไมช่ดัเจน

25 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืใน
การประกอบอาชพีเพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมอืด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเพื่อสร้างความเขม้แขง็
เศรษฐกจิฐานราก

การฝึกอบรมยะส้ัน พัฒนาทักษะอาชพี เพื่อ
ยกระดับทักษะอาชพี กลุ่มผู้วา่งงาน ผู้มรีายได้
น้อย และกลุ่มเปราะบาง ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

          12,389,000 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั

บึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัมนาทักษะฝีมอืในการ
ประกอบอาชพี  มกีลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มผู้วา่งงาน ผู้มรีายได้น้อย และกลุ่ม
เปราะบาง จ านวน 2,650 ครัวเรือน อยา่งไรกต็ามโครงการซ่ึงไมใ่ชภ่ารกจิของ
หน่วยงาน

26 พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายใุน
ชมุชนแบบบูรณาการ ผสมผสาน
ศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและ
การแพทยแ์ผนไทย

พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายใุนชมุชนแบบบูรณา
การ ผสมผสานศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและ
การแพทยแ์ผนไทย

           1,968,000 จงัหวดับึงกาฬ มหาวทิยาลัย
ราชภฎัอดุรธานี
ศูนยก์ารศึกษา

บึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏบิัติ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายใุนชมุชนแบบผสมผสานศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและการแพทยแ์ผนไทย
 โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 400 คน อยา่งไรก็
ตามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนให้เห็นถงึปัญหาของพื้นที่ 
ตัวชี้วดัไมส่ะท้อนให้เห็นถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี

27 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานเพื่อ
ยกระดับทักษะฝีมอืด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม สร้างอาชพี สร้าง
รายได้ด้วย Circular Economy 
ในจงัหวดับึงกาฬ

พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานเพื่อยกระดับทักษะฝีมอื
ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้างอาชพี สร้าง
รายได้ ด้วย Circular Economy ในจงัหวดับึงกาฬ

           3,268,800 จงัหวดับึงกาฬ มหาวทิยาลัย
ราชภฎัอดุรธานี
ศูนยก์ารศึกษา

บึงกาฬ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานเพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมอืด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมในการประกอบอาชพี สร้างรายได้ ด้วย
 Circular Economy โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงานกลับคืนถิ่น นักศึกษา
และบัณฑิตจบใหมท่ี่วา่งงาน ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 200 คน 
อยา่งไรกต็าม ระบุผลผลิตและผลลัพธไ์มส่อดคล้องกนั 
อกีทั้งกลุ่มเปูาหมายไมช่ดัเจน

28 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้วยเทคโนโลยเีกษตร
และนวตักรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ
ฐานรากให้กบัชมุชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากให้กบัชมุชน

           2,278,500 จงัหวดับึงกาฬ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จงัหวดับึงกาฬ
ร่วมกบัมหาวทิยาลัย

ราชภฏัอดุรธานี 
ศูนยก์ารศึกษา

บึงกาฬ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ด้วยเทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากให้กบัชมุชน 
(อบรมให้ความรู้ )โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนแรงงานคืนถิ่น เกษตรกร 
และนักศึกษาและบัณฑิตจบใหมไ่ด้รับประโยชน์ จ านวน 200 คน อยา่งไรก็
ตามหลักการและเหตุผลของโครงการไมส่ะท้อนปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ 
อกีทั้งกลุ่มเปูาหมายไมช่ดัเจน

11,748,800          

206,890,800รวม 28 โครงการ

วงเงินที่ปรับลด

ไม่เห็นควรสนับสนุน บึงกาฬ หน้า 7/7



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดเพชรบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 เพชรบุรี 448,586,536 61 448,124,646 43 234,673,883 18 213,450,763

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดเพชรบรุี
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
ต าบลบางครก 
อ าเภอบ้านแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้าง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
 หน้าฟาร์มซีพี หมู่ที่ 9 อ าเภอบ้านแหลม พิกดั 
N1462025 E600574 ถงึ N1462172 E600384 
ระยะทาง 500 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร

1,650,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางครก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหาย เพื่อการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ ขา้ว ไมผ้ล มะพร้าว กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ คือประชาชน จ านวน 1,147 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการระบุรายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

1,650,000           

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต บริเวณสาย
แยกไร่มะลิ-บ่อทราย หมู่ที่ 11 
บ้านห้วยสาริกา 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีต บริเวณสายแยกไร่มะลิ-บ่อ
ทราย หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา ต าบลหนองหญ้า
ปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี 
ชว่งที่ 1 ขยายความกวา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขา้งละ 1 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน่้อยกวา่ 106 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร ชว่ง
ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน่้อยกวา่ 
3,925 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

2,190,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองหญ้าปล้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการสร้างถนนคอนกรีตเพื่อการเดินทาง ลดการ
เกดิอบุัติเหตุ และการขนส่งสินค้าเกษตร เชน่ กล้วย ออ้ย ปาล์ม ฯลฯ และ
แหล่งท่องเที่ยวชมุชน รวมทั้งเป็นเส้นทางสู่โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนต าบลหนองหญ้าปล้องและผู้ใชถ้นน 474 คน และ
มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการระบุรายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

2,190,000           

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดเพชรบุรี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 1/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์และ
ตลาดชมุชน หมู่ที่ 6 บ้านเขาลูกชา้ง
 ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างลานเอนกประสงค์และตลาดชมุชน หมู่ที่ 
6 บ้านเขาลูกชา้ง ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
 70X90 = 6,300 ตารางเมตร, ขนาด 10X30 = 
300 ตารางเมตร และขนาด 10X25 = 250 
ตารางเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 6,850
 ตารางเมตร ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักผนังเรียง
หินใหญ่ อาคารห้องน้ าพร้อมห้องเกบ็ของ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลท่าไมร้วกก าหนด

4,950,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริม
การตลาดส าหรับผลผลิตเกษตร ด้วยการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์และตลาด
ชมุชน เพื่อใชป้ระโยชน์ของอาคารในการประกอบพิธแีละเป็นตลาดชมุชน เพิ่ม
ศักยภาพและสร้างโอกาสทางการค้าของเกษตรกร (กล้วยหอมทอง มะนาว ขา้ว
 สับปะรด และปศุสัตว ์ได้แก ่สุกร ไก ่โคขนุ) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
เป็นประชาชนและเกษตรกร 9,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

4,950,000           

4 ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร สายพบ.
1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -
 บ้านหนองชมุแสง อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี

ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร สาย พบ.1027 แยกทาง
หลวงหมาย เลข 4 - บ้านหนองชมุแสง อ าเภอ
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี

           2,462,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรทางหลวงชนบท เพื่อความ
ปลอดภยัของแหล่งชมุชน ลดการเกดิอบุัติเหตุ และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ เชน่ บ้านเขาใหญ่ วนอทุยานเขานางพันธรัุต หาดชะอ า เขื่อนเพชร 
อทุยานแห่งชาติแกง่กระจาน โครงการชั่งหัวมนัตามพระราชด าริ แหล่งท่องที่ยว
เชงิเกษตร ท่องเที่ยวชมุชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
1,364 คน และเกษตรกร 729 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่จ านวน 50 คน
2. โครงการระบุรายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           2,462,000

5 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟสัญญาจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา -
 ท่าแลง ต าบลไร่สะท้อน อ าเภอ
บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข3204 
ตอนเขาตะเครา - ท่าแลง กม.11+760

3,100,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง เพื่อความ
ปลอดภยัของแหล่งชมุชน ลดการเกดิอบุัติเหตุ และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ เชน่ เขาบันไดอฐิ เขาวงั แหล่งท่องที่ยวเชงิเกษตร ท่องเที่ยวชมุชน ภมูิ
ทัศน์ทุ่งนา-ป่าตาลอตัลักษณ์จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 2,000 คน/วนั และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่จ านวน 60 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

3,100,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 2/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ถนนสาย พบ.1023 แยกทางหลวง
หมาย เลข 4 - บ้านหนองปลาไหล
 อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสาย พบ.1023 แยก
ทางหลวงหมาย เลข 4 - บ้านหนองปลาไหล 
อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี (จ านวน 97 ต้น)

           5,510,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวงชนบท เพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชน่ บ้าน
ใหม ่บ้านหนองปลาไหล ตลาดน้ าวดัทองนพคุณ จดุชมนกอนิทรียต์ าบลหนอง
ปลาไหล กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 1,250 คน และ
เกษตรกร 854 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           5,510,000

7 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสาย 
พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข
 3175 - บ้านโป่งเกตุ 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสาย พบ.4002 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3175 - บ้านโป่งเกตุ อ าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี (จ านวน 66 ต้น)

           3,977,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวงชนบทเพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชน่ บ้าน
ห้วยหินเพลิง วดัพระพุทธบาทเขาลูกชา้ง และโครงการชั่งหัวมนัตาม
พระราชด าริ  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 1,415 คน และ
เกษตรกร 836 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           3,977,000

8 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 37 ตอนชะอ า - วงัโบสถ์
 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 37 
ตอนชะอ า - วงัโบสถ ์กม.14+915 - 16+725 
(จ านวน  100 ต้น)

4,100,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวง เพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชน สนับสนุนการท่องเที่ยวและสถานที่ที่ส าคัญ 
เชน่ บ้านอา่งหิน บ้านชา้งแทงกระจาด บ้านดอนมะกอก โรงเรียนบ้านดอน
มะกอก ศูนยพ์ัฒนาห้วยทราย สถานีเพาะเล้ียงสัตวป์่าห้วยทราย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามพระยา 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนและนักท่องเที่ยว 10,000 คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

4,100,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 3/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั 
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนเขาวงั - สระพระ
 อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนเขาวงั - สระพระ  กม.159+300 - 159+900,
 163+630 - 165+960, 166+700 - 167+000 
(3 แห่ง) (จ านวน  85 ต้น)

6,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวง เพื่อความ
ปลอดภยัของแหล่งชมุชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชน่  บ้านเขา
ทะโมน บ้านไร่มะขาม บ้านท่ากระเทียม ถ้ าวดัเขาทะโมน วทิยาลัยการอาชพี
บ้านลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่มะขาม และตลาดการเกษตรดง
ยาง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน และนักท่องเที่ยว 10,000 
คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ
 และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

6,000,000           

10 กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต
บ้านไร่กล้วย-แยกภมูรัิกษ์ 
หมู่ 3,4,6 ต าบลต้นมะมว่ง อ าเภอ
เมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านไร่กล้วย - 
แยกภมูรัิกษ์ หมู่ 3,4,6 ต าบลต้นมะมว่ง อ าเภอ
เมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,642 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 9,852 ตารางเมตร

3,350,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นมะมว่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชงิประวติัศาสตร์มวิเซียม
เพชรบุร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และผู้ประกอบการ 20 คน 
และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

3,350,000           

11 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสาย 
พบ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข
 3175 - บ้านหนองศาลา อ าเภอ
ท่ายาง อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ถนนสาย พบ.4034 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3175 - บ้านหนองศาลา 
อ าเภอท่ายาง, อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
(จ านวน 43 ต้น)

           2,591,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวงชนบท เพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก ่
บ้านคลองสายหนึ่ง หาดปึกเตียน และวนอทุยานเขานางพันธรัุต กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน  
1,187 คน และเกษตรกร 741 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น  มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           2,591,000

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 4/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน
หินลาด - เขื่อนแกง่กระจาน ต าบล
สองพี่น้อง อ าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

งานเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3432 ตอนหินลาด - เขื่อนแกง่กระจาน
 กม.21+250 - 26+255 โดย
1) งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สูง 9.00 เมตร(กิ่ง
เด่ียว พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ)  เป็นเงิน  
3,172,717 บาท
2) งานปรับปรุงถนน พร้อมติดต้ังอปุกรณ์อ านวย
ความปลอดภยัอื่นๆ เป็นเงิน  26,827,283 บาท

30,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะงานปรับปรุงถนน พร้อมติดต้ังอปุกรณ์อ านวยความ
ปลอดภยัอื่นๆ เป็นเงิน  26,827,283 บาท  เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เชน่ 
เขื่อนแกง่กระจาน และแหล่งชมุชนบ้านวงัวน โรงเรียน อ ฮ.ลิงค์ และกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 100 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

26,827,283          

13 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายรองด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั 
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 3349 ตอนหนองควง - 
หนองหญ้าปล้อง ต าบลห้วยท่าชา้ง
 อ าเภอเขายอ้ย ต าบลท่าตะคร้อ 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 3349 
ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง กม.7+200 - 
21+140 (จ านวน  179 ต้น)

7,900,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวงเพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชนในพื้นที่ ได้แก ่บ้านสามเรือน บ้านพุบอน บ้าน
หนองไผ่ บ้านหญ้าปล้อง โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านสามเรือน 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง และกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 14 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน และนักท่องเที่ยว
ประมาณ 2,000 คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

7,900,000           

14 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายรองด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร -
 บางกฬุา ต าบลมาบปลาเค้า 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187
 ตอนเขื่อนเพชร - บางกฬุา กม.14+300

4,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวงเพื่อความ
ปลอดภยัของแหล่งชมุชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก ่หาดปึก
เตียน หาดเจา้ส าราญ หาดชะอ าและเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝ่ังทะเล
ตะวนัตก (ไทยแลนด์ริเวยีร่า) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
และนักท่องเที่ยวประมาณ 3,000 คน/วนั และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน
 50 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

4,000,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 5/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วย
ทรายใต้ ต าบลดอนขนุห้วย ต าบล
ชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน
สระพระ - ห้วยทรายใต้ กม.176+610 - 
186+180 (จ านวน  155 ต้น)

10,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวง เพื่อความ
ปลอดภยัของแหล่งชมุชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก ่บ้านหนอง
เผ่าถา่น บ้านนิคมสร้างตนเอง เขื่อนเพชร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 
ศูนยป์ฎบิัติการปศุสัตวช์ะอ า หมวดทางหลวงชะอ า วทิยาลัยการอาชพีวงัไกลกงั
วน และขนส่งจงัหวดั สาขาชะอ า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน
 และนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

10,000,000          

16 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายรองด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 3410 ตอนเขื่อนเพชร -
 ห้วยโสก ต าบลกลัดหลวง อ าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 3410 
ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก กม.21+570 - 
25+560 (จ านวน  116 ต้น)

5,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ทางหลวง เพื่อ
ความปลอดภยัของแหล่งชมุชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก ่ 
บ้านกลัดจกิ บ้านท่ามะริด บ้านเชาตอหมอ้ อา่งเกบ็น้ าเขาตอหมอ้ วดัเขาตอ
หมอ้ และโครงการชั่งหัวมนัตามพระราชด าริ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
เป็นประชาชน และนักท่องเที่ยวประมาณ 3,000 คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

5,000,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 6/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 - หมู่ 11 สายเลียบคลอง
ชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย สาย
ใหญ่ 3 ต าบลโพพระ อ าเภอเมอืง
เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - หมู่ 
11 สายเลียบคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย 
สายใหญ่ 3 ต าบลโพพระ อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,075 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 6,225 ตารางเมตร

3,466,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพพระ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชมุชนเพื่อเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวชมุชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ กุ้งขาว 
กุ้งกา้มกราม โคเนื้อ ขา้ว และผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชนไมน่้อยกวา่ 350 คน หรือ 70 ครัวเรือน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

3,466,000           

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพุพลูล่าง - บ้านห้วยราง
โพธิ ์หมู่ที่ 3-6 ต าบลยางน้ ากลัดใต้ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุพลู - 
บ้านห้วยรางโพธิ ์หมู่ที่ 3-6 ต าบลยางน้ ากลัดใต้ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 10,200 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

6,181,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางน้ ากลัดใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนที่ช ารุด เพื่อใชใ้นการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร เชน่ สับปะรด ออ้ย ไมผ้ล และผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายมี
ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,420 คน และเกษตรกร 672 ครัวเรือน และมกีาร
จา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

6,181,000           

19 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วย
ทรายใต้ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี

งานไฟฟ้าแสงสวา่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน
สระพระ - ห้วยทรายใต้ กม.187+500 - 
191+430 (จ านวน 128 ต้น)

4,500,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งในพื้นที่ถนนทางหลวง 
เพื่อความปลอดภยัของแหล่งชมุชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก ่
บ้านขะอ า ชมุชนเจา้พ่อเขาใหญ่ วนอทุยานเขานางพันธรัุตชลประทานชเ๊มนต์ 
และหน่วยบริการประชาชนต ารวจทางหลวงชะอ า ซ่ึงไมม่ไีฟฟ้าแสงสวา่ง
เพียงพอ เกดิอบุัติเหตุบ่อยคร้ัง  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
และนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000  คน/วนั
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

4,500,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 7/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 ซอยใน
เตา ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย
น้ าซอยในเตา ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 337 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร

1,664,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าตะคร้อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ ออ้ย กล้วยน้ าวา้ สับปะรด ไมผ้ล และผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชน 100 คนหรือ 26 ครัวเรือน และมกีารจา้งแรงงาน
ในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

1,664,000           

21 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเขา้สู่แหล่ง
ท่องเที่ยว สาย พบ.ถ.9-0001 บ้าน
เกาะแกว้ - บ้านคลองมอญ หมู่ที่ 2
 -3 ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอ
บ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว สาย 
พบ.ถ.9-0001 บ้านเกาะแกว้ - บ้านคลองมอญ 
หมู่ที่ 2 -3 ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร กวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,850 เมตร, กวา้ง 4 เมตร ยาว 60.50
 เมตร หรือมพีื้นที่ ไมน่้อยกวา่ 17,342 ตารางเมตร

7,936,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บางตะบูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทางใน
การท่องเที่ยวชมุชนบางตะบูน มคีวามโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ป่า
ชายเลน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์เป็น
ประชาชน และเกษตรกร  1,400 คน หรือ 500 ครัวเรือน และมกีารจา้ง
แรงงานในพื้นที่ปรับปรุงถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

7,936,000           

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพุพลู - พระธาตุ
เมงิเกลิง หมู่ที่ 4 บ้านพุพลูบน 
ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุพลู - 
พระธาตุเมงิเกลิง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 8,100 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

4,681,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ยางน้ ากลัดใต้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด เชน่ สับปะรด ออ้ย ไมผ้ล ผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายผู้ใชป้ระโยชน์ เป็น
ประชาชน 1,062 คน และเกษตรกร 250 ครัวเรือน และมกีารจา้งแรงงานใน
พื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

4,681,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 8/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
หนองประดู่ - บ้านมณีเล่ือน หมู่ที่ 
3 ต าบลหนองชมุพล 
อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองประดู่ - 
บ้านมณีเล่ือน ขนาดกวา้ง 6.0 เมตร ยาว 3,265 
เมตร

25,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองชมุพล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทาง
ในการท่องเที่ยวชมุชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ขา้ว ไมผ้ล และผักต่างๆ 
รวมถงึผลิตภณัฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน (ไทยทรงด า) และการท่องเที่ยวชมุชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 900 คน และเกษตรกร 100 ราย
 และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ซ่อมแซมถนน 40 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

25,000,000          

24 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กฮิดายะ๊ขา้มคลองท่าแร้งหมู่ที่ 
2 ต าบลท่าแร้งออก อ าเภอบ้าน
แหลม จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฮิดายะ๊ขา้ม
คลองท่าแร้ง หมู่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 17 เมตร 
ไมม่ทีางเท้า

1,422,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ท่าแร้งออก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนด้วยการโครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต มี
วตัถปุระสงค์ให้ชาวบ้านที่สัญจรมคีวามสะดวกปลอดภยัและเพื่อเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาด ได้แก ่โคเนื้อ แพะ ขา้ว และพืชผลต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์เป็นประชาชน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

1,422,000           

25 ขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 
ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

ขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10
 ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ้ว ยาวรวม 3,800
 เมตร

2,274,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการขยายท่อเมนประปาให้มขีนาดใหญ่
ขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ให้มปีริมาณน้ าใชเ้พียงพอ
กบัความต้องการในการบริโภค - อปุโภคและการเกษตร และเพื่อคุณภาพชวีติ
ที่ดี ของประชาชน 1,748 ราย หรือกลุ่มเกษตรกร 599 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

2,274,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 9/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยทบ 
ต าบลหนองจอก
 อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
ห้วยทบ ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี กวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 657 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,285 ตารางเมตร

1,714,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองจอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทาง
ในการท่องเที่ยวชมุชนบัวหลวงราชนิี ต าบลหนองจอก รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ โคเนื้อ และผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 950 คน เกษตรกร 120
 คน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 15 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

1,714,000           

27 กอ่สร้างผิวจราจรแบบคอนกรีต 
สายเขาลูกชา้ง - หนองโรง หมู่ที่ 6
 - หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พบ.ถ.5-0007 ต าบลท่าไมร้วก 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างผิวจราจรแบบคอนกรีต สายเขาลูกชา้ง - 
หนองโรง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 พบ.ถ.5-0007  กวา้ง 6  เมตร ยาว 755 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,530 
ตารางเมตร

3,300,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ มะนาว กล้วยหอม โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้สัญจร และ
เกษตรกร จ านวน 1,868 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างผิว
จราจร 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

3,300,000           

28 กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายเกา๊ 
ต าบลท่าไมร้วก 
อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยบ้าน
นายเกา๊ ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี กวา้ง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 5,400 ตารางเมตร

3,510,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ มะนาว กล้วยหอม และเคร่ืองจกัสาน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ผู้สัญจร และเกษตรกร จ านวน 1,782 ราย และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

3,510,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 10/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่นในเขตต าบลท่าไมร้วก 
ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- หมู่ที่ 2 ซอย 5 รหัสสายทาง พบ.ถ. 5-0002 
ปรับปรุงผิวถนนด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 935 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไมน่้อยกวา่ 5,610 ตาราง
เมตร 
- หมู่ที่ 13 ซอยพัฒนา 4 - ซอยพัฒนา 5 รหัส
สายทาง พบ.ถ. 5-0004 ปรับปรุงผิวถนนด้วยการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
  ชว่งที่ 1 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 890 ตาราง
เมตร 
 ชว่งที่ 2 ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,290 ตาราง
เมตร 
 ชว่งที่ 3 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,400 ตาราง
เมตร 

5,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ มะนาว กล้วยหอม โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้สัญจร และ
เกษตรกร จ านวน 9,221 คน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน จ านวน 25 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

5,000,000           

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาพันท่าน หมู่ที่ 5 ต าบลนา
พันสาม 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพันท่าน 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อย
กวา่ 6,075 ตารางเมตร ลงลูกรังปิดขอบทาง

3,552,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นาพันสาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทาง
ในการท่องเที่ยวชมุชนนาพันสาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่ขา้ว โคเนื้อ
 พืชผักต่างๆ และผลิตภณัฑ์ชมุชน ขนมไทย และขนมหวานเมอืงเพชร มี
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 3,700 ราย เกษตรกร 1,000 ราย
 และผู้ประกอบการ 1,000 ราย และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้าง
ถนน จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

3,552,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 11/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 กอ่สร้างสะพานขา้มคลองหนองโพธิ์
 หมู่ที่ 3 ต าบลนาพันสาม เชื่อม
ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืง
เพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างสะพานขา้มคลองหนองโพธิ ์หมู่ที่ 3 
ต าบลนาพันสาม เชื่อมต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี กวา้ง 7 เมตร ยาว 10 เมตร

965,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นาพันสาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างสะพานในชมุชนเพื่อเป็น
เส้นทางในการท่องเที่ยวชมุชนนาพันสาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่ขา้ว 
โคเนื้อ พืชผักต่างๆ และผลิตภณัฑ์ชมุชน ขนมไทย และขนมหวานเมอืงเพชร มี
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 3,841 ราย เกษตรกร 1,200 ราย
 และผู้ประกอบการ 20 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

965,000              

32 ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคันคลองผู้ใหญ่มั่น
 หมู่ที่ 1 ต าบลหัวสะพาน เชื่อมหมู่
ที่ 4 
ต าบลลาดโพธิ ์
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองผู้ใหญ่มั่น หมู่ที่ 1 ต าบลหัวสะพาน เชื่อม
หมู่ที่ 4 ต าบลลาดโพธิ ์อ าเภอเมอืงเพชรบุรี กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร

2,588,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหัว
สะพาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทางในการ
ท่องเที่ยวชมุชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ขา้ว และพืชผลต่างๆ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรผู้ท านา-ท าไร่  และผู้ประกอบการงาน
โครงการกอ่สร้าง จ านวน 146 ครัวเรือน และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่
ปรับปรุงถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

2,588,000           

33 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน
จากต าบลต้นมะพร้าว ถงึ หมู่ที่ 3 
ต าบลวงัตะโก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี
 จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบ
คลองชลประทานจากต าบลต้นมะพร้าว ถงึ หมู่ที่ 
3 ต าบลวงัตะโก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดั
เพชรบุรี ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 625 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

2,240,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหัว
สะพาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการโครงการกอ่สร้างถนนในชมุชนเพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
เชน่ ขา้ว และพืชผลต่างๆ  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน เกษตรผู้ท านา-ท าไร่
 และผู้ประกอบการงานโครงการกอ่สร้าง จ านวน 160 ครัวเรือน และมกีารจา้ง
แรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

2,240,000           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 12/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ที่ 8 สายไร่
มะซาง - วดัหนองไมเ้หลือง ต าบล
หนองกระเจด็ อ าเภอบ้านลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 50 ชดุ ใน หมู่ที่ 8 สายไร่มะซาง -
 วดัหนองไมเ้หลือง ต าบลหนองกระเจด็ อ าเภอ
บ้านลาด ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,460 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

9,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระเจด็

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ โคเนื้อ น้ าตาลและผลิตภณัฑ์จากตาลโตนด ขา้ว และพืช
ผลต่างๆ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  120 ครัวเรือน และ
มกีารจา้งแรงงานในพื้นที:่ซ่อมสร้างถนน จ านวน 25 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

9,000,000           

35 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling 
สายทางบ้านหนองจอก -บ้านหนอง
เตาปูน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน
 ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC โดยวธิ ีPavement 
In-Place Recycling สายทางบ้านหนองจอก - 
บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน 
ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,690 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.04 เมตร

4,719,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนด้วยการปรับปรุงถนนในชมุชนเพื่อเป็นเส้นทางในการ
ท่องเที่ยวชมุชนต าบลหนองจอก แหล่งชมธรรมชาติบัวหลวงราชนิี ต าบลหนอง
จอก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ โคเนื้อ และสุกร โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,980 ราย เกษตรกร 500 ราย และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 20 
ราย รวม 4,500 ราย และมกีารจา้งแรงงานในพื้นที่โครงการกอ่สร้างถนน 
จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

4,719,000           

36 พัฒนาขนมไทยเมอืงเพชรให้มี
คุณภาพ มาตรฐานขนมปลอดภยั
มเีอกลักษณ์ และอตัลักษณ์ รองรับ
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่
มาตรฐานสากล

1.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทยเมอืง
เพชรด้านการจดัการธรุกจิเบื้องต้น การ
พัฒนาการผลิตขนมไทยเพชรบุรีให้มคีวาม
ปลอดภยั เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ์ชมุชน 
(OTOP) และเทคนิคการผลิตขนมไทยเพชรบุรีให้
ได้รับมาตรฐาน อย. โดยอบรม 2 หลักสูตร  2 
รุ่นๆ ละ 30 คน (536,000 บาท)
2.การปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบ พร้อมจดัหา
ครุภณัฑ์ (1,452,500 บาท)

1,988,500           จงัหวดัเพชรบุรี ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน ขนมไทยให้มคุีณภาพและมาตรฐาน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 60 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

1,988,500           

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 13/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 ส่งเสริมเกษตรอนิทรียสู่์วถิชีวีติที่
พอเพียง

อบรมและถา่ยทอดความรู้เกษตรอนิทรียแ์ละ
เทคนิคการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรีย ์อบรม 3 คร้ัง
 จ านวน 24 รุ่น รวม 160 ราย

1,026,100           จงัหวดัเพชรบุรี ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและสร้างมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมเกษตร
อนิทรียสู่์วธิชีวีติพอเพียง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
160 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ

1,026,100           

38 พัฒนาระบบคมนาคมรองรับการ
ขยายฐานธรุกจิตัวเมอืงเพชรบุรี 
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนเจริญสระพัง
ต าบลบ้านหมอ้ 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี
จงัหวดัเพชรบุรี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,075 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
และงานทางจกัรยานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย 2 เมตร ยาว 1,075 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร

12,350,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บ้านหมอ้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนน เพื่อเป็นทางสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้วและพืชผัก) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด และรองรับการขยายของตัวเมอืง
และพื้นที่เศรษฐกจิ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 
3,965 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่กอ่สร้างถนน จ านวน 40 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ 

12,350,000          

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 14/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC 
สาย พบ.1046 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 บ้านท่า 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สาย พบ.1046 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 179+700) 
- บ้านท่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
ผิวทางกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร
ระยะทาง 1,695 กโิลเมตร

           8,500,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีตในพื้นที่ของทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่
 หาดชะอ า และแหล่งท่องเที่ยวชมุชนริมทะเลชะอ า รวมทั้งสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตรออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ สินค้าประมง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,378 คน เกษตรกร 964 คน โครงการชว่ยสนับสนุนให้มคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางท่องเที่ยวเลียบชายฝ่ังทะเล (ไทยแลนด์
ริเวยีร่า) และแหล่งท่องเที่ยวชมุชนริมหาดบ้านท่า-บางเกา่ ท าให้มกีารจา้ง
แรงงานในพื้นที่ซ่อมสร้างถนน จ านวน 60 คน และมจี านวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           8,500,000

40 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 3410 
ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก 
หมายเลข 3619 ตอนอา่งเกบ็น้ า
ห้วยผาก - ยางชมุ 
ต าบลกลัดหลวง อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3410 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก กม.31+100 - 
32+500 หมายเลข 3619 ตอน อา่งเกบ็น้ าห้วย
ผาก - ยางชมุ กม.0+000 - 0+500  
ผิวทางกวา้ง 7.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ระยะ 1.900 
กโิลเมตร

15,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์บนถนนทาง
หลวง เพื่อเชื่อมต่อไปยงัแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก ่อทุยานแห่งชาติแกง่
กระจาน เขาพะเนินทุ่ง น้ าตกทอทิพย ์โครงการชั่งหัวมนัฯ และส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ 
สับปะรด กล้วย ขา้ว ขา้วโพด มะนาว และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และนักท่องเที่ยว จ านวน 7,235 คน ท าให้มกีารจา้ง
แรงงานในพื้นที่บูรณะถนน จ านวน 100 คน และมจี านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น  มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

15,000,000          

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 15/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

41 กอ่สร้างถนนลาดยาง สายบ้านสาม
เรือน - บ้านพุมว่ง 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามเรือน - บ้านพุ
มว่ง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จงัหวดัเพชรบุรี ชว่ง กม.ที่ 0+000 ถงึ กม.ที่ 
1+800 ผิวทางกวา้ง 6.0 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร ไหล่ทางปรับตาม slope พื้นที่ ระยะทาง 
1.800 กโิลเมตร

           7,000,000 จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยาง
บนถนนหลวงชนบท ซ่ึงถนนเดิมช ารุดเสียหาย เพื่อการสัญจรเชื่อมต่อไปยงั
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เชน่ ตลาดน้ ากวางโจว เขากระทิง และส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ออ้ย 
กล้วย สับปะรด มะมว่ง มะละกอ และผักต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
758 คน และเกษตรกร 531 คน 
ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่กอ่สร้างถนน จ านวน 70 คน 
และมจี านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

           7,000,000

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 16/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

42 งานขดุลอกคลองโดยรถขดุ
จา้งเหมาบ่อยมืฝ่ังซ้าย 
คลองส่งน้ า 2 ซ้าย-สายใหญ่
ฝ่ังซ้าย กม.3+200 ถงึ กม.7+300
ปริมาณดิน 12,300 ลูกบาศกเ์มตร 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
เพชรบุรี

งานขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา 
บ่อยมืฝ่ังซ้าย คลองส่งน้ า 2 ซ้าย-สายใหญ่ฝ่ังซ้าย
 กม.3+200 ถงึ กม.7+300 ปริมาณดิน 12,300 
ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
เพชรบุรี ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืงเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี

459,000              จงัหวดัเพชรบุรี โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ า
โดยขดุลอกบ่อยมื เพื่อแกไ้ขปัญหาอทุกภยัในพื้นที่ เป็นแหล่งกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้น
ฤดูแล้ง และส าหรับใชใ้นการปลูกขา้วและเล้ียงปลา พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
350 ไร่ และกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 30 คน และ
ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 6 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

459,000              

43 งานขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้ง
เหมา บ่อยมืคันกั้นน้ าเค็มเบอร์ 2 
กม.3+632 ถงึ กม.10+650 
ปริมาณดิน 28,000 ลูกบาศกเ์มตร 
โครงการส่งน้ าและบ ารุง
รักษาเพชรบุรี

งานขดุลอกคลองโดยรถขดุจา้งเหมา บ่อยมืคันกั้น
น้ าเค็มเบอร์ 2 กม.3+632 ถงึ กม.10+650 
ปริมาณดิน 28,000 ลูกบาศกเ์มตร โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี ต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

1,031,000           จงัหวดัเพชรบุรี โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ า
โดยขดุลอกบ่อยมืกั้นน้ าเค็ม เพื่อแกไ้ขปัญหาอทุกภยัในพื้นที่ เป็นแหล่งกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง และส าหรับใชใ้นการปลูกขา้ว มะพร้าว กล้วย และเล้ียงปลา 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,000 ไร่ และกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 1,600 คน และท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 10 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมในการด าเนินการ

1,031,000           

237,846,600       234,673,883รวม  43 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 17/17



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
 -  งานราวกนัอนัตราย (Guard 
Roller) ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี

งานราวกนัอนัตราย (Guard Roller) 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพระ - ห้วยทราย
ใต้ กม. 176+000 - 210+000

19,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย (Guard 
Roller) บนถนนทางหลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนใน
การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

2 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานราวกนัอนัตราย (Guard 
Roller) ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนสระพัง - เขาวงั ต าบลไร่ส้ม 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

งานราวกนัอนัตราย (Guard Roller) 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระพัง - เขาวงั
กม.157+100 - 157+300

10,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย (Guard 
Roller) บนถนนทางหลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนใน
การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

3 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
- งานราวกนัอนัตราย (ก าแพงกั้น
เสียง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน
เขาวงั - สระพระ ต าบลบ้านหมอ้ 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

งานราวกนัอนัตราย (ก าแพงกั้นเสียง) 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวงั - 
สระพระ กม.157+868 - 160+348

10,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย (ก าแพงกั้น
เสียง) ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

จังหวัดเพชรบุรี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 1/5



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 กอ่สร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 6 ซอย 
5, ซอย 6 ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 จ านวน 
2 แห่ง
-ซอย 5 รางระบายน้ า ยาว 460 เมตร ขนาด 0.50
 x 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก
-ซอย 6 รางระบายน้ า ยาว 760 เมตร ขนาด 0.50
 x 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก

3,500,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าไมร้วก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสร้างรางระบายน้ า 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

5 เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงล า
ห้วยแมป่ระจนัต์ (สะพานท่า
ตะคร้อ) หมู่ที่ 8 บ้านท่าตะคร้อ
เหนือ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง 
ความยาว 600 เมตร พร้อมบันไดทางลง
และทางเดินเลียบ 2 ฝ่ังของล าห้วย
แมป่ระจนัต์

70,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาแกง่

กระจาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัการกดัเซาะ
ตล่ิง ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความ
ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็น
ภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

6 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
 -  งานราวกนัอนัตราย ทางหลวง
หมายเลข 3432 ตอนหินลาด - 
เขื่อนแกง่กระจาน และทางหลวง
หมายเลข 3527 ตอนด่านโง - 
หนองปืนแตก ต าบลห้วยแมเ่พรียง
 ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอแกง่
กระจาน
จงัหวดัเพชรบุรี

งานราวกนัอนัตราย ทางหลวงหมายเลข 3432 
ตอนหินลาด - เขื่อนแกง่กระจาน 
กม. 0+000 - 16+000 และหมายเลข3527 ตอน
ด่านโง - หนองปืนแตก 
กม.0+000 - 8+000

5,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตรายบนถนนทาง
หลวง เพื่อป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุของผู้ใชเ้ส้นทางทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

7 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั 
-  งานราวกนัอนัตราย ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนสระพัง - เขาวงั , 
เขาวงั - สระพระ อ าเภอเขายอ้ย  
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี อ าเภอบ้านลาด
จงัหวดัเพชรบุรี

งานราวกนัอนัตราย ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนสระพัง - เขาวงั , เขาวงั - สระพระ กม.
141+400 -166+000 (เป็นชว่งๆ)

4,360,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตรายบนถนนทาง
หลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 2/5



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าน้ า
ศักด์ิสิทธิว์ดัท่าไชยศิริ หมู่ 1 ต าบล
สมอพลือ อ าเภอบ้านลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี

 - รูปปั้นชา้งชมูงกฎุ เป็นชิ้นงานประติมากรรมไฟ
เบอร์กลาสปั้นหล่อขึ้นรูปพร้อมท าสี ตามแบบที่
ก าหนดฉตัร เป็นงานประติมากรรมอลูมเินียม
ฉลุลายนูนต่ า พร้อมท าสีตามแบบที่ก าหนด   - 
งานปรับภมูทิัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบปรับถมดิน
พร้อมงานประดับตกแต่งด้วยต้นศุภโชคและต้น
ไทรเกาหลี
 - งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง พร้อมงานเดิน
สายไฟฟ้า

5,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
สมอพลือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสร้างชิ้นงานประติมากรรม งาน
ปรับภมูทิัศน์ และงานระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวท่าน้ าศักด์ิสิทธิว์ดัท่าไชยศิริ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน  และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

9 กอ่สร้างแพท่องเที่ยวกจิกรรมทาง
น้ า เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในอทุยานแกง่กระจาน
อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างแพท่องเที่ยวกจิกรรมทางน้ า 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอทุยานแกง่กระจาน 
อ าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี

7,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี อทุยานแห่งชาติแกง่
กระจาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างแพท่องเที่ยวกจิกรรมทาง
น้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอทุยานแห่งชาติแกง่กระจาน ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญที่แสดงถงึความพร้อมในการด าเนินงาน(ขาดแบบ ปร.4 ปร.5)

10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข 3527 ตอนด่านโง -
 หนองปืนแตก ต าบลสองพี่น้อง 
อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3527 ตอนด่านโง - หนองปืนแตก กม.8+250 - 
11+250

13,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวง 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

11 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานขยายทางจราจร ทางหลวง
หมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา -
 ท่าแลง ต าบลไร่สะท้อน อ าเภอ
บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี

งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 
ตอนเขาตะเครา - ท่าแลง 
กม.8+100 - 12+100

30,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขยายทางจราจรในพื้นที่ถนนทาง
หลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 3/5



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

12 เพิ่มประสิทธภิาพทางสายหลักด้าน
อปุกรณ์ความปลอดภยั
 - งานราวกนัอนัตราย ทางหลวง
หมายเลข 3177 ตอนเพชรบุรี - 
หาดเจา้ส าราญ ต าบลส ามะโรง 
ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมอืง
เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

 - งานราวกนัอนัตราย ทางหลวงหมายเลข 3177
 ตอนเพชรบุรี - หาดเจา้ส าราญ 
กม. 4+000 - 7+600 (เป็นชว่งๆ)

7,200,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตรายบนถนนทาง
หลวง เพื่อป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุของผู้ใชเ้ส้นทางทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

13 พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยวชมุชน
- งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อน
เพชร - บางกฬุา ต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกฬุา 
กม.8+000 - 10+210

10,000,000          จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ในพื้นที่ของ
ทางหลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

14 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข 37 ตอนชะอ า -
วงัโบสถ ์ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
37 ตอนชะอ า - วงัโบสถ ์กม.0+000 - 0+350 LT
 (ทางบริการ)

1,500,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทาง
หลวง ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

15 สร้างความมั่นคงด้านอาหารประมง
กระตุ้นเศรษฐกจิยคุ COVID-19

1. กจิกรรมจดัท าซ้ังเชอืกส าหรับแหล่งอาศัยสัตว์
น้ า จ านวน 6 แห่ง (2,427,000 บาท)
2. ปล่อยพันธุสั์ตวน์้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
(1,113,000 บาท)

           3,540,000 จงัหวดัเพชรบุรี ประมงจงัหวดั
เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจดัท าซ้ังเชอืกส าหรับแหล่งอาศัย
สัตวน์้ าและปล่อยพันธุสั์ตวน์้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

16 พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชน 
(กอ่สร้างคานเรือเล็กคลองบาง
ทะลุ) ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอ
บ้านแหลม,ต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อ าเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี

กอ่สร้างคานเรือเล็กและอาคารเอนกประสงค์
พร้อมโรงเรือนห้องเคร่ือง

           1,441,046 จงัหวดัเพชรบุรี ประมงจงัหวดั
เพชรบุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างคานเรือเล็กและอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมโรงเรือนห้องเคร่ืองส าหรับซ่อมแซมรักษาเรือประมงทะเล 
ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 4/5



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขา้วให้
มคุีณภาพและปลอดภยั

จดัอบรมเกษตรกรและสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
อบรม 240 ราย รวม 6 รุ่น

737,000              จงัหวดัเพชรบุรี ส านักงานเกษตร
จงัหวดัเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการอบรมเกษตรกรในการผลิตขา้วให้มี
คุณภาพและปลอดภยั แต่โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ โดยไมม่ผู้ี
ลงนาม (หัวหน้าส่วนราชการ) ในแบบฟอร์มเสนอโครงการ และไมม่ใีบเสนอ
ราคาวสัดุอบรมที่ใชน้วตักรรมปัจจยัการผลิต อยา่งน้อย 3 ราย

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สาย
บ้านบ่อฝ้าย - หัวหิน อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี พร้อมทางจกัรยาน

ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านบ่อฝ้าย - หัว
หิน อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
พร้อมทางจกัรยาน

9,000,000           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน 
โดยขยายทางจราจร 4 ชอ่งจราจร ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี ความ
ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็น
ภารกจิปกติ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
- งานเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน
หินลาด - เขื่อนแกง่กระจาน ต าบล
สองพี่น้อง อ าเภอแกง่กระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี
(*ล าดับโครงการที่ 12 
ของที่เห็นควรสนับสนุน)

งานเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3432 ตอนหินลาด - เขื่อนแกง่กระจาน
 กม.21+250 - 26+255 
โดย 1) งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สูง 
9.00 ม. (กิ่งเด่ียว พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ)  
เป็นเงิน  3,172,717 บาท
2) งานปรับปรุงถนน พร้อมติดต้ังอปุกรณ์อ านวย
ความปลอดภยัอื่นๆ 
เป็นเงิน  26,827,283 บาท

3,172,717           จงัหวดัเพชรบุรี แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง สูง 9.00 ม. (กิ่งเด่ียวพร้อม
อปุกรณ์ครบชดุ) เป็นเงิน 3,172,717 บาท เนื่องจากเป็น
โครงการไมม่คีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชที้าย 
พ.ร.ก. เนื่องจากไมเ่ป็นการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยเป็นการติดต้ังไฟฟ้าแสง
สวา่งและอปุกรณ์บนถนนทางหลวง เพื่ออ านวยความปลอดภยัให้ผู้สัญจรทั่วไป
และนักท่องเที่ยว

213,450,763รวม  18 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เพชรบุรี หน้า 5/5



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ปทุมธานี 544,535,151 85 544,337,150 47 262,076,600 38 282,260,550

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุนข้อเสนอโครงการของจังหวัด

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดปทุมธานี
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ท่องเที่ยววถิชีมุชนยา่นตลาดเกา่ 
100 ปี คลอง 12 หกวา

โครงการยอ่ยที่ 1 ท่องเที่ยวตลาดเกา่อจัฉริยะ 
Lumsai Old Market Smart Tourism 
ประกอบด้วย กจิกรรม ดังนี้ 
(1) จา้งเหมาจดัท า platform virtual reality 
ส าหรับการท่องเที่ยวและติดต่อ
กบัผู้ประกอบการ Lumsai Old Market  Smart
 Tourism (220,000 บาท)
(2) ติดตามการสร้างระบบ
(3) ตรวจรับระบบ

220,000  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและบริการ การจดัท าแพลทฟอร์มเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขา้ถงึในการศึกษาตลาดเกา่และสามารถ
ติดต่อกบัผู้ประกอบการได้เนื่องจากเป็นการส่งเสริการท่องเที่ยววถิใีหม่
New normal มกีลุ่มเปูาหมายผู้ประกอยการตลาดเกา่ 100 ปี คลอง 12 หกวา
จ านวน 20 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

220,000

โครงการยอ่ยที่ 2 สร้างมคัคุเทศกช์มุชนและระบบ
 อจัฉริยะ ผ่าน podcast 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในชมุชนจ านวน
 60 ราย ผู้ประกอบการมคัคุเทศน์ 10 ราย
- จดัเกบ็ขอ้มลูและคืนขอ้มลูให้ชมุชน
- อบรมมคัคุเทศกช์มุชน
- สร้างระบบอจัฉริยะผ่าน podcast

107,600  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก.  เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและบริการ โดยการอบรมมคัคุเทศกช์มุชน เพื่อสร้างงานสร้างอาชพี
และการท า podcast จะท าให้นักท่องเที่ยวทราบถงึขอ้มลูของสถานที่นั้นๆ โดย
ไมต้่องฟังจากมคัคุเทศก ์
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

107,600

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดปทุมธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 1/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอ่ยที่ 3 สัญลักษณ์ของล าไทร 
Lumsai Mascot
- ในการจดัท า Mascot 2  คู่

200,000  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ โดยเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและบริการ การจดัท า Mascot เพื่อดึงดูด และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มกีลุ่มเปูาหมาย 60 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

200,000

โครงการยอ่ยที่ 4 เพิ่มขดีความสามารถของแกน
น าและผู้ประกอบการ เพื่อรับมอืกบัสถานการณ์
โควดิ ประกอบด้วย 2 กจิกรรม 
(1) ศึกษาดูงาน โดยอบรมเรียนรู้กบัแกนน าชมุชน
หนองบัวชมุชนขนมแปลก ต าบลหนองบัว จงัหวดั
จนัทบุรี (48,000 บาท)
(2) พัฒนาสินค้า อยา่งน้อย 3 ชนิด (26,000 
บาท) ที่แสดงออกถงึอตัลักษณ์ของผู้ประกอบการ
ในตลาดเกา่ 20 ราย 
ให้เกดินวตักรรมรูปแบบใหม ่อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกบัการค้าขายแบบ 
New Normal

74,000  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของ
สินค้าและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน การเพิ่มขดีความสามารถของแกนน า
และผู้ประกอบการ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการ  20 ราย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนน าชมุชนและผู้ประกอบการ จากการเรียนรู้การจดัท าตลาด
ท่องเที่ยววถิใีหมจ่ากสถานที่ประสบผลส าเร็จ
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

74,000

โครงการยอ่ยที่ 5 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ตาม
รอยภาพยนต์ และประวติัชมุชน
- ป้าย สแตนดี ตามรอยภาพยนต์
และละคร 4 ป้าย
- ป้าย สแตนด้ี แสดง สถานที่ท่องเที่ยว 
5 ป้าย

13,500  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและบริการ โดยเนื่องจากเป็นการติดต้ังปูาย สแตนด้ีประชาสัมพันธ์
โครงการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้แวะเขา้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ เกดิการสร้าง
งานสร้างอาชพีในชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

13,500

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 2/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอ่ยที่ 6 Information center เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์ในตลาด
- จดัซ้ืออปุกรณ์เพื่อชว่ยในการประชาสัมพันธ์

163,000  จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและบริการ โดยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ ์โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นผู้ประกอบการ จ านวน 20 ราย เนื่องจากเป็นการจดัซ้ืออปุกรณ์ที่จ าเป็นใน
การชว่ยประชาสัมพันธ ์ให้โครงการประสบผลส าเร็จ  ได้แก ่เคร่ืองเสียง 
ไมโครโฟน เคร่ืองฉายภาพ จอรับภาพ โน้ตบุค เป็นต้น
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

163,000

2 อาหารปลอดภยัจงัหวดัปทุมธานี กจิกรรมที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร
และผู้สัมผัสอาหารในตลาดและตลาดริมบาทวถิ ี 
11 แห่งๆ ละ 50 คน 
กจิกรรมที่ 2 การเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอาหารในพื้นที่จงัหวดัปทุมธานี ตลาดสด
น่าซ้ือในจงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 30 แห่ง และตลาด
ริมบาทวถิจี านวน 1 แห่ง
กจิกรรมที่ 3 พัฒนาเจา้หน้าที่และภาคีเครือขา่ย
อาหารปลอดภยั โดยประชมุ/สัมมนา/แลกเปล่ียน
เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน
ตามโครงการอาหารปลอดภยั  50 คน

2,900,000 จงัหวดัปทุมธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการฝึกอบรมสร้างความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สัมผัสอาหารและเป็นกจิกรรมเฝูาระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือชว่ยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยเป็นกจิกรรมเฝูาระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร 
 2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะ
ด้านงบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

           2,900,000

3 กอ่สร้างแพเคล่ือนที่ริมแมน่้ า
เจา้พระยา หมู่ที่ 7 
ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก
 จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างแพเคล่ือนที่ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
50 เมตร จ านวน 4 ชดุ ราคาชดุละ 1.15 ล้าน
บาท เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยั
ในการสัญจรทางน้ า และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ ท าให้ชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว

4,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเชยีง
รากใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนโดยการสร้าง
แพเคล่ือนที่ริมแมน่้ าเจา้พระยาเพื่อการท่องเที่ยว ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชน
 และนักท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวในชมุชน และแสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยง
การสร้างงาน สร้างอาชพีในชมุชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 
6,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

           4,600,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 3/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 พัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของเศรษฐกจิฐานรากชมุชน
ท้องถิ่นต าบลบึงทองหลาง

1.ส่งเสริมการปลูกหมากเหลือง เป็นพืชเศรษฐกจิ 
จ านวน 110 ไร่ กลุ่มเปูาหมาย จา้งงานผู้วา่งงาน 
(50 คน*300 บาท* 
10 วนั = 150,000 บาท)+ ค่าเมล็ดพันธุ/์ค่าปุ๋ย 
(15,000 บาท*31 ครอบครัว =465,000 บาท) 
รวม 615,000 บาท
2. ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟูาภฐูาน 
เห็ดแปรรูป กลุ่มเปูาหมาย จา้งงานกลุ่มคน
เปราะบาง คนพิการ และเยาวชน 
(60 คน  20  วนั*300 บาท =72,000 บาท) + 
(ค่ากอ้นเชื้อเห็ดและวสัดุส้ินเปล้ือง 5 กลุ่ม 
= 67,500 บาท) รวม 159,500 บาท 
3. ส่งเสริมการปลูกต้นไทรเกาหลีเป็นพืชเศรษฐกจิ
 กลุ่มเปูาหมาย จา้งงานผู้วา่งงาน 
(22 คน* 10 วนั *300 บาท = 66000 บาท ) + 
ค่ากิ่งพันธุ ์(13,000 บาท * 12 ครอบครัว = 
156,000 บาท) รวม 222,000 บาท

996,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทองหลาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. โดยเป็นการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยการอบรม
ให้ความรู้ และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แกผู้่วา่งงานและ
กลุ่มผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

              996,500

5 ส่งเสริมกลุ่มเปราะบางสู่อาชพีใหม่ อบรมอาชพีให้กบักลุ่มเปราะบางที่ที่
วา่งงาน และแมเ่ล้ียงเด่ียว จ านวน 380 คน 
กจิกรรม ดังนี้ 
   1. จดัอบรมพัฒนาทักษะอาชพี 
30 ชั่วโมง 15 หลักสูตร เชน่ หลักสูตรท าขนมไทย
 น้ าพริก จดัสวนถาด เป็นต้น
   2. จดัอบรมพัฒนาทักษะอาชพี 
60 ชั่วโมง 4 หลักสูตร เชน่ หลักสูตรตัดผมฃาย 
ตัดเยบ็ผ้าถงุส าเร็จ เป็นต้น

1,973,800 จงัหวดัปทุมธานี ส านักงานพัฒนา
สังคม

และความมั่นคงของ
มนุษยจ์งัหวดั

ปทุมธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของ
สินค้าและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยเป็นการอบรมอาชพีให้กบักลุ่ม
เปราะบางที่ที่วา่งงาน และแมเ่ล้ียงเด่ียว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย จ านวน 380 ราย 
อบรมคร้ังละ 20 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที

           1,973,800

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 4/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 พัฒนาทักษะฝีมอืในการประกอบ
อาชพีเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกจิฐาน
รากให้แกป่ระชาชน

อบรมอาชพี 2 สาขาวชิา ได้แก ่ 
1. กลุ่มวชิาศิลปะประดิษฐ์ ได้แก ่ท ามาลัยจาก
ใบเตย (1 วนั * 30 คน) ท ามาลัยจากกระดาษ
ทิชชู่ (5 วนั*30 คน)ท ากระเป๋าแฮนด์เมดลายปัก
สไบมอญ (4 วนั*30 คน) รวม 13 วนั*ผู้วา่งงาน 
120 คน
2. กลุ่มวชิาการท าขนม อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  
ได้แก ่ท าชา้วเหนียวมนู 
(2 วนั*30 คน) ท าขา้วต้มลูกโยน/ขา้วต้มมดั ท าชู
ชหิน้าต่างๆ  ท าทาโกะยากใิส้ต่างๆ 
ท าขนมวาฟเฟิล  แซนวสิ ขนมปุยฝูาย 
ขนมเค้มกล้วยหอมนึ่ง ขนมบลูเบอร่ี 
ขนมบัวหิมะ วุน่กะทิแฟนซี ผลไมล้อยแกว้ 
ซาลาเปาทอด ซาลาเปาไส้ต่างๆ ขนมกยุชา่ยถาด
นึ่ง ท าลูกชบุ การชงกาแฟโบราณ จ านวน 15 วนั
 กลุ่มเปูาหมาย 
(1วนั*30 คน) ประชาชนผู้วา่งงาน 420 คน

608,000 เทศบาลเมอืง
ปทุมธานี

เทศบาลเมอืง
ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ 
กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่นและชมุชน การพัฒนาทักษะฝีมอืในการประกอบอาชพีให้กบัผู้วา่งงาน 
540 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น 
มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้สามารถด าเนินการได้ทันที

              608,000

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางหลวง-ไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 
ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหลวง-
ไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 ต าบลบางหลวง อ าเภอเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร

5,462,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนโดยการสร้าง
ถนน และระบุกลุ่มเปูาหมายชดัเจน ได้แก ่ประชาชนผู้สัญจรทั่วไป และเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่ขา้วสาร ผัก ผลไม ้ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น
 ตลาดไท ตลาดไอยราและตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์
ประมาณ 6200 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,462,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 5/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
บริเวณคลองซอย 11 หมู่ที่ 1 
ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณคลองซอย
 11 หมู่ที่ 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 6 เมตร ยาว 225 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,350 ตารางเมตร

4,974,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนปรับปรุงระบบและระบุ
กลุ่มเปูาหมายชดัเจน ได้แก ่ประชาชนผู้สัญจรทั่วไป และเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรได้แก ่ขา้วสาร ผัก ผลไม ้ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท 
ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ 
ประมาณ 32,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,974,000

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เลียบคลองขดุ หมู่ที่ 6 ต าบลคลอง
ควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองขดุ 
หมู่ที่ 6 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 4,440 ตารางเมตร

5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการสร้างถนนที่
เชื่อมโยงกบัการสร้างงาน สร้างอาชพีของท้องถิ่นหรือชมุชนเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรได้แก ่ขา้วสารผัก ผลไม ้ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท 
ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง  มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ 
ประมาณ 6,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,000,000

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสหกรณ์ 4 หมู่ที่ 6 ต าบล
นพรัตน์ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหกรณ์ 4 
หมู่ที่ 6 ต าบลนพรัตน์ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,200 ตารางเมตร

5,971,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการสร้างถนน ที่
เชื่อมโยงกบัการสร้างงาน สร้างอาชพีของท้องถิ่นหรือชมุชนเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรได้แก ่ขา้วสา ผัก ผลไม ้ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท 
ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ
 4,600 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,971,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 6/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ า

โครงการยอ่ยที่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ่อเงิน 9 (ซอย
มรรคผล) หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุม
แกว้ จงัหวดัปทุมธานี  กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 
465 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,325 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ และวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร

2,669,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เป็นทางสัญจรเชื่อม
ต่อไปยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท  มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,669,000

โครงการยอ่ยที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ่อเงิน 15 (ซอย
เลด้ีแลนด์) หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุม
แกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 
730 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,650 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ และวางท่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตรระบายน้ า

3,538,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เป็นทางสัญจรเชื่อม
ต่อไปยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้อง
ด้านงบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,538,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 7/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอ่ยที่ 3 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยบ่อเงิน 17 (ซอยวฒิุสาร 2) หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 975 เมตร 
รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,900 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ และวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร

1,544,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน
 ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยเป็นทางสัญจรเชื่อมต่อไปยงัวดั
เจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่นและ
ตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,544,000

โครงการยอ่ยที่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ่อเงิน 22  (ถนนวออทุิศ) หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 3.50 เมตร  ระยะทาง 1,000 
เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,500 ตารางเมตร 
ไหล่ทางตามสภาพ

2,789,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนการกอ่สร้าง
ถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยเป็นทางสัญจรเชื่อมต่อไป
ยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,789,000

โครงการยอ่ยที่ 5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ่อเงิน 24  (ถนนเลียบคลองแขยดฝ่ัง
เหนือ) หมู่ที่ 6-7 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุม
แกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 
1,600 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,400 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ

5,257,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน
 ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยเป็นทางสัญจรเชื่อมต่อไปยงัวดั
เจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น
และตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,257,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 8/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอ่ยที่ 6 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ่อเงิน 28  (ถนนเลียบคลอง
ชลประทานฝ่ังตะวนัตก) หมู่ที่ 4  ต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 4 
เมตร ระยะทาง 2,514 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่
10,056 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ

9,875,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการ
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เป็นทางสัญจรเชื่อม
ต่อไปยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           9,875,000

โครงการยอ่ยที่ 7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ่อเงิน 32  (ถนนเลียบคลองบางหลวง
ไหวพ้ระฝ่ังเหนือ) หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอ
ลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 570 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,280 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ

1,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการ
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป ยเป็นทางสัญจรเชื่อม
ต่อไปยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท และเป็นเส้นทางในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ระหวา่ง
หมู่บ้าน รวมถงึส่งเสริมแรงงานให้มรีายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 20,000 ต่อคน  
มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,900,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 9/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอ่ยที่ 8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ่อเงิน 33  (ถนนเลียบคลองบางหลวง
ไหวพ้ระฝ่ังใต้) หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาด
หลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 392 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,960 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ

1,655,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการ
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยเป็นทางสัญจร
เชื่อมต่อไปยงัวดัเจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่นและตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2,500 ราย
2.  โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,655,000

โครงการยอ่ยที่ 9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยบ่อเงิน 34 
(ซอยสง่า) หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุม
แกว้ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 
553 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,212 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ และวางท่อระบาย ขนาด
 Ø 0.60 เมตรน้ า

2,601,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อเงิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการกอ่สร้างถนน ซ่ึง
เกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยเป็นทางสัญจรเชื่อมต่อไปยงัวดั
เจดียห์อย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี เป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มะมว่ง ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่นและ
ตลาดไท มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 2500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,601,000

12 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณ
ล็อคปฏรูิปสายยนื หมู่ที่ 4 ต าบล
บึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 1,320.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
6,600.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร บริเวณล็อคปฏรูิปสายยนื หมู่ที่ 
4  ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

3,203,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการปรับปรุง
ถนน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรและใชใ้นการ
สัญจรของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร
ไปยงัตลาดไทย และตลาดไอยรา มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 
18,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,203,700

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 10/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกบริเวณ
คลอง 9 ถงึคลอง 10 หมู่ที่ 1 
ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงถนนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
9,900.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร บริเวณคลอง 9 ถงึคลอง 10 หมู่ที่ 1 
ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

4,760,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
ปรับปรุงถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรและใชใ้นการสัญจรของเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตรไปยงัตลาดขายสินค้า 
เชน่ ตลาดไทย ตลาดไอยรา มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 
14,000 ราย
 2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,760,800

14 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
บริเวณคลอง 10ถงึคลอง 11 หมู่ที่
 3 ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร
 ยาว 1,590.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
9,540.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร บริเวณคลอง 10 ถงึคลอง 11 
หมู่ที่ 3 ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

4,587,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
ปรับปรุงถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป และเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและใชใ้นการสัญจรของประชาชนทั่วไป โดยมกีาร
แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงในการงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 14,000 ราย
2. แรงงานในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 270,000 บาท มเีส้นทางขนส่งสินค้า
การเกษตรไปยงัตลาดขายสินค้าเชน่ตลาดไทย ตลาดไอยรา
3. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,587,800

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 11/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
บริเวณล็อคปฏรูิป 5 ไร่ 
หมู่ที่ 4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 2,135.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
8,540.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร บริเวณล็อคปฏรูิป 5 ไร่ หมู่ที่ 4
 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

4,179,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการปรับปรุงถนน ซ่ึง
เกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรและใชใ้นการสัญจรของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป และ
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตรไปยงัตลาดขายสินค้า 
เชน่ ตลาดไทย ตลาดไอยรา  มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ 
ประมาณ 18,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,179,400

16 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณ
ล็อคปฏรูิป 10 ไร่ หมู่ที่ 4 ต าบล
บึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 2,144.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
8,576.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร บริเวณล็อคปฏรูิป 10 ไร่ หมู่ที่ 
4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

4,196,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
ปรับปรุงถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยงัตลาดขายสินค้า เชน่ ตลาดไทย ตลาด
ไอยรา และใชใ้นการสัญจรของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มกีลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 18,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้อง
ด้านงบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,196,800

17 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกบริเวณ
ล็อคปฏรูิป 20 ไร่ หมู่ที่ 4 ต าบล
บึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 2,080.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
8,320.00 ตารางเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร บริเวณล็อคปฏรูิป 20 ไร่ หมู่ที่ 
4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

4,071,500 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สนั่นรักษ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการ
ปรับปรุงถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยงัตลาดขายสินค้าเชน่ตลาดไทย ตลาด
ไอยรา และใชใ้นการสัญจรของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มกีลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 18,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทัน

           4,071,500

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 12/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

18 กอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
รังสิต-นครนายก 89/2 ทางเขา้
ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรชมุชนเมอืง 
(ซอย2) หมู่ที่ 4 ต าบลบึงยี่โถ 
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 
89/2 ทางเขา้ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรชมุชนเมอืง 
(ซอย2) หมู่ที่ 4 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี  โดยถมลูกรังหนาเฉล่ีย 1.20 
เมตร กวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,000 ตารางเมตร

7,230,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1 โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการ
กอ่สร้างถนนลูกรังทางเขา้ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรชมุชนเมอืง ซ่ึงจะเกดิประโยชน์
ต่อเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว โดยประชาชนในพื้นที่เขา้ไปท าการเกษตรในที่ดิน
ของตนเอง และเขา้ไปศึกษาการพัฒนาแปลที่ดินของแปลงสาธติการเกษตร
พอเพียง กลุ่มเปูาหมายได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 150 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

           7,230,000

19 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก-
คอนกรีต ซอยสังขน์้ ามนต์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลบึงช าออ้ 
อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
สังขน์้ ามนต์ กวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หมู่ที่ 4
 ต าบลบึงช าออ้ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

1,699,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บึงช าออ้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน 
ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป  โดยสภาพปัจจบุันเป็นถนนลูกรัง 
มนี้ าท่วมขงั ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ส่งผลให้การขายผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก ่ขา้ว ถั่วฝักยาว ปาล์มน้ ามนั ฝร่ัง ฯลฯ และขายสินค้าได้น้อยลง 
และแสดงถงึความเชื่อมโยงของการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นชมุชน มรีายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/ปี กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ประมาณ 80 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,699,400

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 13/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท-์
ติกคอนกรีต รหัสสายทางปท.ถ
61-026 จากสายกโิลเมตร 0+000
 ถงึสายกโิลเมตร 1+600 
บ้าน 33 พัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบล
ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับบปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ปท.ถ61-026 จากสายกโิลเมตร 
0+000 ถงึสายกโิลเมตร 1+600 บ้าน 33 พัฒนา
 หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 939 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร พื้นที่ 
3,756 ตารางเมตร

2,572,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ศาลาครุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนโดยปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ โดยจะเกดิประโยชน์ใน
การสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/ปี 
และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ถั่วฝักยาว ปาล์มน้ ามนั 
ฝร่ัง ฯลฯ  มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 1,200 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,572,000

21 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงเจาะ 
หมู่ที่ 4 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอ
หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงเจาะ หมู่ที่ 4 ต าบล
บึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

4,370,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บึงกาสาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน
 ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป ซ่ึงถนนมสีภาพช ารุดเสียหาย ท า
ให้การเดินทางล าบาก และมกีารสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
 โดยแรงงานในชมุชนมรีายได้ เพิ่มขึ้น 270,000 บาท และเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรได้แก ่ส้ม ฝร่ัง กล้วย มะละกอ ตะไคร้ มะพร้าว พริก มะระ ทุเรียน
 และขา้วโพด ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไอยรา ตลาดไท 
ตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 520 ราย     
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

           4,370,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 14/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
หมู่ที่ 18 ทางเขา้ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึง
ทองหลาง

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 18 ทางเขา้ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง

2,766,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

บึงทองหลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ปรับปรุงถนน
ทางเขา้ส านักงาน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป  และเดินทางติดต่อ
ราชการได้สะดวกและมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพยสิ์น ซ่ึงแสดงถงึความ
เชื่อมโยงกบัการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น 
มกีลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 15,000 ราย
 2.  โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,766,000

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนซอยคลองส่ี
ตะวนัออก 21/2 
หมู่ที่ 5 ต าบคลองส่ี อ าเภอคลอง
หลวง  จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คสล.   
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมพีื้นที่ผิวจราจร ไมน่้อยกวา่ 4,320.00  
 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. 
ความยาวรวมบ่อพักไมน่้อยกวา่ 900.00 เมตร

4,884,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองส่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน 
 โดยแรงงานมรีายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 20,000 บาทต่อคน และเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรได้แก ่ขา้ว ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไอยรา ตลาดไท 
ตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 270 ราย
 2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,884,000

24 ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง 
สายวดับัวหลวง – ถนนเลียบทาง
ด่วน

ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง สายวดับัวหลวง – ถนน
เลียบทางด่วน สายวดับัวหลวง – ถนนเลียบทาง
ด่วน หมู่ 3  ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี

5,569,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเชยีง
รากใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ติดต้ังเสาไฟ
ส่องสวา่ง ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนสัญจรไปมาในชว่งเวลากลางคืนเพื่อ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทางวฒันธรรม ได้แก ่วดับัวหลวง และ
สถานที่ราชการ ได้แก ่ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั สนง.โยธาธกิารและผังเมอืง
จงัหวดั ส านักงานประกนัสังคมจงัหวดั
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

           5,569,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 15/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝังท่อระบายน้ า ซอยคูขวาง 
5 หมู่ 1,2 ต าบลคูขวาง อ าเภอ
ลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี       

ปรับปรุงงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า ซอยคูขวาง 5 หมู่ 1,2 ต าบลคูขวาง 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี

2,286,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
คูขวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงถงึสร้างงานสร้าง
อาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นโดยเป็นเส้นทางสัญจรไปยงัแหล่งท่องเที่ยวใน
ชมุชน ได้แก ่แหล่งท่องเที่ยวชมุชนทุ่งนามอญ  และสถานที่ที่ส าคัญในพื้นที่ 
ได้แก ่วดั และองค์การบริหารส่วนต าบลคูขวาง  มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ประมาณ 3600 ราย  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,286,000

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนซอยคลองส่ี
ตะวนัออก 19 หมู่ที่ 4 ต าบคลองส่ี
 อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คสล. 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมพีื้นที่ผิวจราจร ไมน่้อยกวา่ 3,627.66 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ความยาวรวมบ่อพักไมน่้อยกวา่ 
646.00 เมตร

4,246,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองส่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน  โดยกอ่สร้าง
ถนน โดยแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ไมไ่ด้รับความเสียหาย และเนื่องจากเป็นการ
สร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ประมาณ 450 ราย
2.  โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,246,000

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
พระโอย หมู่ที่ 12 ต าบลบางคูวดั 
อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จงัหวดั
ปทุมธานี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองพระโอย หมู่ที่ 
12 ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 
0.20 เมตร

5,094,000 เทศบาลเมอืง
บางคูวดั

เทศบาลเมอืง
บางคูวดั

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไปและชมุชนในพื้นที่ใช้
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และแสดงถงึความเชื่อมโยงของการสร้างงานสร้าง
อาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นแรงงานมรีายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 20,000 ต่อคน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 580 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,094,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 16/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ ซอยบ้านกลาง1/4
 หมู่ที่ 1 ปากซอยบ้านกลาง 2/5 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ
เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ
ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะผิวจราจร กวา้ง
 5 - 7.5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,459 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 18,200 ตารางเมตร

23,250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1 โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชแีนบ
ท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยปรับปรุงผิวจราจรและ
ปรับปรุงไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ ที่แสดงถงึความเชื่อมโยงกบัการสร้างงาน 
สร้างอาชพีเกดิประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เนื่องจากมวีดั
ศาลเจา้ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจงัหวดัปทุมธานี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที
 

          23,250,000

29 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยจอ้ยชารัตน์ 
หมู่ที่ 13 ต าบลคลองห้า  อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย
จอ้ยชารัตน์ หมู่ที่ 13 ต าบลคลองห้า  อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 5  เมตร ยาว 
1,145 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 5,725  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

8,340,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน
 ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และเพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ไมไ่ด้รับ
ความเสียหาย และเนื่องจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 250 ราย
2. โ.ครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้านงบประมาณ 
มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           8,340,000

30 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแอน 
หลังซอย 1 - ซอย 3 หมู่ที่ 8 
ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแอน หลังซอย
1 - ซอย 3 หมู่ที่ 8 ต าบลบึงกาสาม 
อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

3,988,000 กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บึงกาสาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน กอ่สร้างถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ ซ่ึงจะเกดิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่ส้ม ฝร่ัง กล้วย
 มะละกอ ตะไคร้ มะพร้าว พริก มะระ ทุเรียน และขา้วโพด  
โดยมกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 520 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,988,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 17/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง 
สายบ้านพร้าว – ทางหลวงสาย 347

ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่ง สายบ้านพร้าว – ทาง
หลวงสาย 347 ถนนสายบ้านพร้าว – ทางหลวง
สาย 347 หมู่ 4 - 5  ต าบลเชยีงรากใหญ่ อ าเภอ
สามโคก จงัหวดัปทุมธานี

5,398,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเชยีง
รากใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนติดต้ังเสาไฟ
ส่องสวา่ง ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใชท้างทั่วไป โดยมสีถานที่ท่องเที่ยว
และสถานที่ทางราชการที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก ่วดัปุาง้ิว วดัไผ่ล้อม โรงเรียนสาม
โคก และสถานีอนามยัโดยมกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 6,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,398,000

32 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้า คส
ล.บริเวณทางเขา้ศูนยก์ารแพทย์
เทศบาลเมอืงบึงยี่โถ หมู่ 4 ต าบล
บึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้า คสล.บริเวณทางเขา้
ศูนยก์ารแพทยเ์ทศบาลเมอืงบึงยี่โถ  หมู่ 4 ต.บึง
ยี่โถ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

1,750,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยกอ่สร้าง
หลังคาคลุมทางเท้าบริเวณทางเขา้ศูนยก์ารแพทยเ์ทศบาลเมอืงบึงยี่โถ ซ่ึงเกดิ
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ ซ่ึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 1,000
 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,750,000

33 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปฏรูิป 1 
หมู่ที่ 5 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอ
หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปฏรูิป 1 หมู่ที่ 5 ต าบล
บึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 1,680 เมตร

7,362,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกาสาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ และเป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตรที่ส าคัญได้แก ่ตลาดไท ตลาดไอยรา ได้แก ่ส้ม ฝร่ัง กล้วย มะละกอ
 ตะไคร้ มะพร้าว พริก มะระ ทุเรียน และขา้วโพด เพื่อไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง โดยมกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ประมาณ 520 ราย
 2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามสอดคล้อง ด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           7,362,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 18/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ
คลองโซนหก หมู่ที่ 5-6  ระยะทาง 1,100 เมตร 
กวา้ง 6.00  เมตร และถนนเลียบคลองตันฝ่ังใต้ 
หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,500 เมตร กวา้ง 4.00  เมตร

13,901,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดหลุมแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจร ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้ใชท้างทั่วไปเพื่อให้การสัญจรมคีวามปลอดภยั และเพื่อให้การขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว  และผลผลิตจากฟาร์มเห็ด  เพื่อไปจ าหน่าย
ยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืงเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เนื่องจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น โดยมี
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,500 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที 

          13,901,200

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
 2 ซอยต้นขา้ว คลองซอยที่ 11 
(ฝ่ังตะวนัตก)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยต้นขา้ว คลอง
ซอยที่ 11 (ฝ่ังตะวนัตก)

2,109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทองหลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนผิวจราจร ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป โดยเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อไปจ าหน่ายยงั
ตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง และเพื่อการสัญจรไป
มาของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 40 ราย
 2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,109,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 19/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
ความยาว 480 เมตร

5,752,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บึงค าพร้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน ปรับปรุง
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก ่ขา้ว และพืช ผัก และขนส่งสินค้าภาคอตุสาหกรรมเพื่อไป
จ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืงเนื่องจาก
เป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น  มกีลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 1,400 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,752,800

37 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ซอยสยามแลนด์ หมู่ที่ 7
 ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

6,620,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงบา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
การพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้แก ่ส้ม ฝร่ัง กล้วย มะละกอ 
ตะไคร้ มะพร้าว พริก มะระ ทุเรียน และขา้วโพด เพื่อไปจ าหน่ายยงัตลาด
ท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ่ึงจะเกดิประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนใน
พื้นที่ และเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น มกีลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับ
ประโยชน์ 520 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,620,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 20/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

38 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยขา้ง
วดัสุขบุญทริการาม หมู่ที่ 5 
ต าบลบึงช าออ้ อ าเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ขา้งวดัสุขบุญทริการาม หมู่ที่ 5 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 397 เมตร

1,679,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บึงช าออ้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนกอ่สร้าง
ถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ มี
น้ าท่วมขงั ส่งผลให้การขายผลผลิตทางการเกษตรและการขายสินค้าลดลง  
และมเีส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว ถั่วฝักยาว ปาล์มน้ ามนั 
ฝร่ัง ฯลฯ เพื่อไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุ
เมอืง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

1,679,800

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายถนนซอยคลองส่ี
ตะวนัออก 36/1 หมู่ที่ 7 ต าบคล
องส่ี อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร   คสล.  
 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร ไมน่้อยกวา่ 5,352.96 
  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ความยาวรวม  บ่อพักไมน่้อยกวา่ 930.00 เมตร

6,167,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองส่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนโดย
กอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถงึชว่ยในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว  เพื่อ
ไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง 
ตลอดจนและเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น 
กลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับประโยชน์ 250 ราย
 2.  โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,167,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 21/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยอทุยานิล1 หมู่ที่ 16
 ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง
 จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย
อทุยานิล1 หมู่ที่ 16 ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานีกวา้ง  6  เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
7,200  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

9,680,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการกอ่สร้างถนน ซ่ึงจะชว่ยแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมถงึชว่ยในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไมใ่ห้
ได้รับความเสียหาย ตลอดจนเนื่องจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น โดยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่ขา้วเพื่อไปจ าหน่าย
ยงัตลาดท้องถิ่น ตลาดไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง มกีลุ่มเปูาหมายที่
ได้รับประโยชน์ ประมาณ 135 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           9,680,000

41 กอ่สร้างถนน คสล.เลียบคลอง
ระบายน้ าที่ 5 หมู่ที่ 12-13 ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนน คสล.เลียบคลองระบายน้ าที่ 5  หมู่
ที่ 12-13 ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี กวา้ง 5  เมตร ยาว 1,690 เมตร
 หนา  0.15 เมตร  มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,450 
ตารางเมตร

9,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ตามบัญชแีนบท้ายพ.ร.ก. โดยเป็นการกอ่สร้างถนน ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถงึชว่ยในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้แก ่ขา้ว เพื่อไปจ าหน่ายยงัตลาดท้องถิ่น ตลาด
ไท ตลาดไอยรา และตลาดส่ีมมุเมอืง ไมใ่ห้ได้รับความเสียหาย ตลอดจน
เนื่องจากเป็นการสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามสอดคล้องด้าน
งบประมาณ มคีวามพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันที

           9,960,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 22/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

42 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 
หมู่ที่ 5 ต าบลบางหลวง 
อ าเภอเมอืงปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
ลาดขวาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 555 เมตร พร้อม
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 
0.30 เมตร

           3,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางหลวง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของต าบลบางหลวงและต าบลบาง
เด่ือที่จะเดินทางไปวดัราษฎร์ศรัทธาธรรมและวดัไพร่ฟูา และสร้างงานสร้าง
อาชพีให้กบัคนในชมุชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและผู้ประกอบการ 
จ านวน 250 ราย โดยคาดวา่ในปีงบประมาณ 2564 จะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่
 กลุ่มเปูาหมายได้เฉล่ีย 1,000 บาทต่อคน
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,000,000

43 กอ่สร้างถนนหินคลุก บริเวณซอย
รังสิต-นครนายก 69/1 หมู่ที่ 2 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ถมลูกรังชั้นพื้นทาง หนา 0.05 เมตร
กวา้งเฉล่ีย 8.90 เมตร ยาว 1,615 เมตร และถม
หินคลุกชั้นผิวทางหนา 0.20 เมตร 
กวา้งเฉล่ีย 8.20 เมตร ยาว 1,615 เมตร

           6,740,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนหินคลุก
บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 69/1 เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรตาม
ฤดูกาล เชน่ ผัก ผลไม ้เพื่อน าไปขายยงัตลาดไทซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการค้าส่งค้า
ปลีก เป็นการสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในชมุชน ได้แก ่วดัเขยีนเขตพระอารามหลวง วดัมลูจนิดาราม ตลาดร้อยปีคลอง
 3 และอ าเภอคลองหลวง คือ พิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์ สระเกบ็น้ าพระรามเกา้ 
ตึกลูกเต๋าและหออคัรศิลปิน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง จ านวน 5,000 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 20 คน คนละ 
300 บาท จ านวน 90 วนั เป็นเงิน 540,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,740,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 23/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 72  
หมู่ 1 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 1,625 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 19,629 ตารางเมตร

           7,820,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร เชน่ พืชผัก และผลไมต้าม
ฤดูกาลที่จะน าไปขายยงัตลาดรังสิต ซ่ึงเป็นตลาดชมุชนหลักของอ าเภอธญับุรี 
และสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนใน
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 8,000 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 
30 คน คนละ 300 บาท จ านวน 90 วนั เป็นเงิน 810,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           7,820,000

45 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรังสิต - นครนายก 70 หมู่ 1 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 506 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,785 เมตร

           1,814,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใชเ้ป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร เชน่ พืชผัก และผลไมต้ามฤดูกาลที่จะน าไป
ขายยงัตลาดรังสิต ซ่ึงเป็นตลาดชมุชนหลักของอ าเภอธญับุรี ส่งเสริมเส้นทาง
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 5,000 คน มี
การจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 20 คน คนละ 300 บาท จ านวน 90 วนั เป็น
เงิน 450,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถ
ด าเนินการได้ทันที

           1,814,000

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 24/25



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

46 กอ่สร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
รังสิต-นครนายก 83/1 หมู่ 4 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างถนนลูกรัง หนา 0.50 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร

           3,637,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อเป็น
เส้นทางเชื่อมต่อไปยงัอ าเภอคลองหลวง เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
เชน่ พืชผัก และผลไมต้ามฤดูกาลที่จะน าไปขายยงัตลาดไท ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
การค้าส่งสินค้าอปุโภค-บริโภค และสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและผู้ประกอบการ จ านวน 8,000 คน มกีารจา้ง
แรงงานในพื้นที่จ านวน 20 คน คนละ 300 บาท จ านวน 90 วนั เป็นเงิน 
450,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,637,000

47 กอ่สร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรังสิต-นครนายก 68 
หมู่ 1 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

กอ่สร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 864 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,728 ตารางเมตร

           2,300,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างทางเท้าซ่ึงอยู่ใกล้กบั
โรงเรียนโชคชยัรังสิต เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใชท้างเท้ารับ-ส่ง
นักเรียนได้อยา่งปลอดภยัและเพื่อลดอบุัติเหตุที่เกดิขึ้นบ่อยคร้ัง กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนจ านวน 15,000 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 30 คน 
คนละ 300 บาท จ านวน 90 วนั เป็นเงิน 810,000 บาท  
2. โครงการมรีายละเอยีดครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,300,000

262,076,600 262,076,600รวม  47 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 25/25



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 สํงเสริมการทํองเที่ยวกระต๎ุน
เศรษฐกจิชมุชนฐานรากโดยใชม๎ติิ
วฒันธรรม

โครงการยอํยที่ 1 ยกระดับการทํองเที่ยวเชงิ
ประเพณีวฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี 
“มนต์เสนํห์ปทุมธานี  ประเพณีแหํงสายน้ํา"
จา๎งเหมาจดักจิกรรม
1. ประเพณีลําพาขา๎วสาร จํานวน 1 คร้ัง
2. ประเพณีตักบาตรพระร๎อย จํานวน 1 คร้ัง
3. ประเพณีเทศกาลลอยกระทง 
จํานวน 1 คร้ัง

5,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานวฒันธรรม
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แต่เป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 30,000 คน 
ต่อ 3 คร้ัง และผู้ประกอบการ 300 คน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตาม
มาตรการของ ศบค.

โครงการยอํยที่ 2 สืบสานตํานานศิลป์ถิ่น
วฒันธรรม 
 - มหกรรมดนตรีพื้นถิ่น ศิลป์ไทย 
จํานวน 1 งาน
 - กจิกรรมสร๎างสรรค์บทเพลงวดิีทัศน์ 
จงัหวดัปทุมธานี (เพลงร๎ุงปทุมา)

7,500,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานวฒันธรรม
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แต่เป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 10,000 คน
ต่อวนั ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

โครงการยอํยที่ 4 สํงเสริมการทํองเที่ยวกระต๎ุน
เศรษฐกจิชมุชนฐานรากโดยใชม๎ติิวฒันธรรม 
“เสนห์ศิลป์ถิ่นปทุมธาน”ี
- จดักจิกรรม จดังานสํงเสริมการทํองเที่ยวกระต๎ุน
เศรษฐกจิชมุชนฐานรากโดใชม๎ติิวฒันธรรม "เสนํห์
ศิลป์ถิ่นปทุมธาน"ี 
จํานวน 1 คร้ัง

4,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานวฒันธรรม
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ซ่ึงเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 10,000 คนต่อ
วนั ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานี

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 1/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

2 พัฒนาผ๎ูประกอบการยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาผลิตภณัฑ์
ธรุกจิอาหารและสินค๎าเกี่ยวเนื่องสํู
ตลาดยคุใหมํ

1. พัฒนาและยกระดับผ๎ูประกอบการ 
จํานวน 200 คน*1 คร้ัง (162,800 บาท)
2. ยกระดับผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม 
จํานวน 40 ผลิตภณัฑ์ (7,438,800 บาท) 
= 185,970 บาท/ผลิตภณัฑ์  
3. ยกระดับผ๎ูประกอบการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และสินค๎าเกี่ยวเนื่องให๎เขา๎ถงึ
การค๎ายคุดิจตัิล จํานวน 40 ราย
(1,689,200 บาท)

9,290,800 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพาณิชย์
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด ซ่ึง
เป็นการจดัฝึกอบรมที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 200 คนต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่
สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

3 ยกระดับสินค๎ามาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชมุชน (มผช.) 
ด๎วยบรรจภุณัฑ์สีเขยีว

1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ/จดัอบรมความร๎ูเร่ือง
บรรจภุณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ 
จํานวน 100 คน 1 วนั 
2. อบรมเชงิปฏบิัติการในการพัฒนาบรรจภุณัฑ์
และยกระดับสินค๎าภายใต๎การนําวสัดุเหลือใชจ๎าก
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มมลูคํา จํานวน 100 คน  3 วนั

3,900,800 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
100 คนต่อวนั ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. รวมถงึ
โครงการขาดรายละเอยีดและเอกสารประกอบการพิจารณา (ใบเสนอราคา)

4 พัฒนาและสํงเสริมเชื่อมโยง
เส๎นทางการทํองเที่ยว
ชมุชนและแหลํงทํองเที่ยวเรียนร๎ู
จงัหวดัปทุมธานี

โครงการยอํยที่ 1 กจิกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
ทางน้ํา เชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยววถิชีมุชนและ
วฒันธรรม สองฝ่ังแมนํ้ําเจา๎พระยา จํานวน 1 งาน

5,000,000 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานมหกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางน้้า  ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานจ้านวนมาก ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตาม
มาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 2/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอํยที่ 2  FAM Trip เชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยว/สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว 
"เที่ยวปทุม แหลํงเรียนร๎ู สไตล์ 
New Normal "  
  - กจิกรรม ดังนี้  จดักจิกรรม FAM Trip 
เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว สไตล์  New Normal 
จํานวน 1 งาน

2,500,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไมแ่สดงถงึความเชื่อมโยงกบัผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน ไมส่อดคล้องกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่
สามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. รวมถงึโครงการขาดรายละเอยีดและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

5 พัฒนาฟื้นฟูตลาดวถิชีมุชน จงัหวดั
ปทุมธานี

กจิกรรมพัฒนาฟื้นฟูตลาดทํองเที่ยววถิชีมุชน
ปทุมธานี 4 แหํง จํานวน 1 งาน

3,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ซ่ึงเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานจ้านวนมาก และ
ผู้ประกอบการประมาณ 100 คน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ
 ศบค. รวมถงึโครงการขาดเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสาร TOR)

6 สร๎างมลูคําเพิ่มอาหารเอกลักษณ์
ชมุชนเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
จงัหวดัปทุมธานี

1. จดักจิกรรมวเิคราะห์ - วนิิจฉยัชมุชนทํองเที่ยว
 จํานวน 1 งาน
2. อบรมให๎ความร๎ูยกระดับสินค๎าของชมุชน
ทํองเที่ยว จํานวน 100 คน
3. จดักจิกรรมสร๎างมลูคําเพิ่มอาหารเอกลักษณ์
ชมุชน จํานวน 1 งาน
4. จดักจิกรรมเชื่อมโยงนําเสนอสินค๎าสํู
กลํุมเปูาหมาย จํานวน 1 งาน
5. จดักจิกรรมประชาสัมพันธ ์จํานวน 1 งาน

5,096,600 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรมที่มผู้ีเขา้ร่วมงาน 100 คน 
ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 3/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 สํงเสริมเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตกล๎วย

1. อบรมถาํยทอดความร๎ูการผลิตกล๎วยน้ําวา๎ 
กลํุมเปูาหมาย 120 คน  2 วนั
2. อบรมถาํยทอดความร๎ูการผลิตกล๎วยหอม ราย
ใหม ํกลํุมเปูาหมาย 120 คน 2 วนั
3. อบรมถาํยทอดความร๎ูการผลิตกล๎วยหอม ราย
เกาํ กลํุมเปูาหมาย 420 คน 2 วนั
4. สนับสนุนปัจจยัการผลิตให๎กบั
กลํุมเปูาหมาย  
5. ติดตามและประเมนิผลโครงการ

6,487,100  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานเกษตร
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ซ่ึงเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานจ้านวนมาก และ
ผู้ประกอบการประมาณ 120 คน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ
 ศบค. รวมถงึโครงการขาดเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสาร TOR)

8 ยกระดับผลิตภณัฑ์ OTOP และ
อาหารพื้นถิ่นของชมุชนให๎เป็น
ตัวกระต๎ุนการทํองเที่ยวผํานการ
ชอูตัลักษณ์และคุณภาพในจงัหวดั
ปทุมธานี

โครงการยอํยที่ 1 การพัฒนาและเผยแพรํด๎าน
อาหารพื้นถิ่นและแหลํงทํองเที่ยวให๎กบัชมุชน
1.1 อบรมให๎ความร๎ูการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น
จํานวน 50 คน
1.2 คัดเลือกสํารับอาหารพื้นถิ่น 
จํานวน 10 หมูํบ๎าน ๆ ละ 5 คน และจดัทําคํูมอื
เมนูอาหารพื้นถิ่น จํานวน 1,000 เลํม
1.3 อบรมเพิ่มทักษะ 
จํานวน 10 หมูํบ๎าน ๆละ 5 คน
1.4 เผยแพรํประชาสัมพันธสํ์ารับอาหารพื้นถิ่น 
ผํานชอํงทางออนไลน์ จํานวน 10 คร้ัง
1.5 จดัอเีวนท์ Chef's Table คอร์สละอยาํงน๎อย 
7 เมนู จํานวน 50 คน จดั 2 คร้ัง

3,296,980 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
50 คนต่อคร้ัง และการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ จ้านวน 50 คน จดั 2 คร้ัง 
ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 4/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอํยที่ 2 การสร๎างโอกาสของสินค๎า 
OTOP กลํุมอาหารให๎เขา๎ถงึกลํุมผ๎ูบริโภค
เปูาหมาย
2.1 อบรมให๎ความร๎ูแกผ๎ูํประกอบการ 
จํานวน 40 คน
2.2 พัฒนาผลิตภณัฑ์ จํานวน 10 ผลิตภณัฑ์
2.3 จดันิทรรศการแสดงสินค๎า ผ๎ูประกอบการ
ออกร๎าน จํานวน 50 ร๎านค๎า 1 งาน
2.4 จดัทําส่ือประชาสัมพันธ ์
จํานวน 10 ผลิตภณัฑ์

6,488,400 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
50 คนต่อคร้ัง และการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีประกอบการออกร้าน
จ้านวน 50 ร้านต่องาน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

9 พัฒนาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ ด๎วยการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์มลูคําเพิ่มสูง

1. อบรมพัฒนาองค์ความร๎ูแกผ๎ูํประกอบการและ
ผ๎ูเกี่ยวขอ๎งในธรุกจิอตุสาหกรรมส่ิงทอ
เคร่ืองนุํงหํมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
จํานวน 40 คน
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
จํานวน 30 ผลิตภณัฑ์
3. จดัทําคํูมอืการออกแบบสินค๎า 
จํานวน 30 ผลิตภณัฑ์

4,202,000 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
40 คนต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. รวมถงึ
โครงการขาดเอกสารประกอบการพิจารณา (ใบเสนอราคา)

10 พัฒนาศักยภาพฝีมอืแรงงาน เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ ในด๎านวชิาชพี 
(Up-skill,  Re-skill และ  
New-skill)

อบรมในด๎านวชิาชพี (Up-skill,  Re-skill 
และ New-skill) จํานวน 400 คน 
เดือนละ 3 รํุน รวม 4 เดือน

4,352,650 จงัหวดัปทุมธานี  - สํานักงานจดัหา
งานจงัหวดัปทุมธานี 

 - มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
400 คนต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 5/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 ยกระดับการทํองเที่ยวจงัหวดั
ปทุมธานี กจิกรรมสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงวถิชีมุชน 
วฒันธรรม สายน้ํา จงัหวดัปทุมธานี

จดักจิกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงวถิี
ชมุชนวฒันธรรมสายน้ําจงัหวดัปทุมธาน จํานวน 1
 งาน

6,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยเป็นการจดังาน event ขนาดใหญ่ ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตาม
มาตรการของ ศบค.

12 สร๎าง "ผ๎ูนําหรือคนต๎นแบบการ
ทํองเที่ยวชมุชนเชงิอนุรักษ"์

1. จา๎งจดัทํามาตรฐานผ๎ูนําหรือคนต๎นแบบการ
ทํองเที่ยวชมุชน จํานวน 1 งาน
2. จา๎งจดัทําเกณฑ์การจดัการประเมนิและ
คัดเลือกผ๎ูนํา จํานวน 1 งาน
3. จา๎งเหมาจดัทําส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธม์าตรฐานผ๎ูนํา 
จํานวน 5,000 ชดุ
4. จดัพิธมีอบรางวลัและประกาศเกยีรติคุณ 
จํานวน 1 คร้ัง
5. อบรมเครือขาํยทํองเที่ยวชมุชน จํานวน 50 
ชมุชน ๆ ละ 20 คน
6. ออกแบบปูายประชาสัมพันธจ์ดักจิกรรม 
จํานวน 1 งาน

13,175,000 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดัท้ามาตรฐาน
ผู้น้าหรือคนต้นแบบการท่องเที่ยวชมุชน และจดัส่ือประชาสัมพันธ ์
และอบรมเครือขา่ยท่องเที่ยวชมุชน จ้านวน 50 ชมุชน ๆ ละ 20 คน 
ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

13 พํอเมอืงพาเที่ยวสํงเสริมกจิกรรม
อยาํงสร๎างสรรค์ สร๎างความเชื่อมั่น
ให๎กบัชมุชน

จดักจิกรรมพํอเมอืงพาเที่ยวสํงเสริมกจิกรรมอยาํง
สร๎างสรรค์ สร๎างความเชื่อมั่นให๎กบัชมุชน โดย
การจดัท้ารายการผู้วา่พาเที่ยว(จดัท้ารายการผ่าน
ส่ือโทรทัศน์ ความยาว 25 นาที ออกอากาศ
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในเวลา 3 เดือน และน้าลงใน
ชอ่งทางออนไลน)์ และสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อ
มอบแกร้่านอาหาร

10,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาประชาสัมพันธส่์งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านส่ือโทรทัศน์ ออกอากาศสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในเวลา 3 เดือน  
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 6/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 สร๎างเศรษฐกจิท๎องถิ่น สํงเสริม
ตลาด ทํากจิกรรมเพื่อเศรษฐกจิ
ชมุชนเขม๎แขง็ อยาํงยั่งยนื

1. จดัทําส่ือประชาสัมพันธป์ูายไวนิล 
จํานวน 20 คร้ัง
2. อบรมยกระดับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
และขยายชอํงทางการตลาด จํานวน 50 คน 
จํานวน 2 วนั
3. ผลิตรายการเพื่อจําหนํายสินค๎า ผํานทาง
ออนไลน์ จํานวน 10 คร้ัง และ ผํานทางทีวี
ชอ๎ปปิ้ง จํานวน 10 คร้ัง

10,535,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมประมาณ 50 
คนต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

15 สํงเสริมตลาดและเชื่อมโยงชอํง
ทางการจําหนํายสินค๎าจงัหวดั
ปทุมธานี

1. จดักจิกรรมแสดงสินค๎าและเจรจาเชื่อมโยง
การค๎าสินค๎าอาหารในภมูภิาค จํานวน 1 คร้ัง 80 
คูหา
2. จดักจิกรรมแสดงสินค๎าและเจรจาเชื่อมโยง
การค๎าสินค๎าวตัถดิุบและสินค๎าโรงงานในภมูภิาค 
จํานวน 1 คร้ัง 80 คูหา
3. จดักจิกรรมแสดงสินค๎าและเจรจาเชื่อมโยง
การค๎าสินค๎าอาหารปลอดภยัในภมูภิาค จํานวน 1
 คร้ัง 20 คูหา

10,000,000 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพาณิชย์
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมจ้านวนมาก 
(ร้านค้า 80 คูหา)  ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 7/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน
เพื่อกา๎วสํูเศรษฐกจิชมุชนเขม๎แขง็
บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยนื

อบรมอาชพี 2 สาขาวชิา ได้แก ่ 
1. กลุ่มวชิาศิลปะประดิษฐ์ ได้แก ่ท้ามาลัยจาก
ใบเตย (1 วนั * 30 คน) ท้ามาลัยจาก
กระดาษทิชชู่ (5 วนั*30 คน) ท้ากระเป๋า
แฮนด์เมดลายปักสไบมอญ (4 วนั* 30 คน) รวม 
13 วนั*ผู้วา่งงาน 120 คน
2. กลุ่มวชิาการท้าขนม อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  
ได้แก ่ท้าชา้วเหนียวมนู (2 วนั*30 คน) ท้าขา้วต้ม
ลูกโยน/ขา้วต้มมดั ท้าซูชหิน้าต่างๆ  ท้าทาโกะยา
กใิส้ต่างๆท้าขนมวาฟเฟิล 
แซนวสิ ขนมปุยฝ้าย ขนมเค้มกล้วยหอมนึ่ง 
ขนมบลูเบอร่ี ชนมบัวหิมะ วุน่กะทิแฟนซี 
ผลไมล้อยแกว้ ซาลาเปาทอด ซาลาเปาไส้ต่างๆ 
ชนมกยุชา่ยถาดนึ่ง ท้าลูกชบุ การชงกาแฟโบราณ
 จ้านวน 15 วนั กลุ่มเป้าหมาย 
(1วนั*30 คน) ประชาชนผู้วา่งงาน  420 คน

โครงการยอํยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ ผ๎ูผลิต ผ๎ูประกอบการ 
สํูเศรษฐกจิชมุชนเขม๎แขง็
- อบรมเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ
ผ๎ูประกอบการให๎มคุีณภาพสอดคล๎องตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน จํานวน 100 คน 
1 วนั
- กจิกรรม workshop เพื่อคัดเลือก
ผ๎ูประกอบการที่มศัีกยภาพ จํานวน 100 คน
- ติดตามเชงิลึกเพื่อยะระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์
และประเมนิผล จํานวน 50 ราย

1,190,400 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงาน 100 คน
ต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 8/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการยอํยที่ 2  ยกระดับผ๎ูประกอบการ OTOP
 และผ๎ูผลิตสินค๎าชมุชน สํู Digital Marketing
- อบรมเชงิปฏบิัติการสร๎างความร๎ูความเขา๎ใจแนว
ทางการดําเนินโครงการ จํานวน 100 คน*2วนั
- อบรมเชงิปฏบิัติการ ผ๎ูประกอบการที่สมคัรเขา๎
รํวมโครงการ จํานวน 100 ราย
- ประชาสัมพันธแ์ละสํงเสริมการจําหนํายสินค๎า 
จํานวน 2 คร้ัง

7,304,600 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี กลํุม
ผ๎ูด๎อยโอกาส กลํุม
เปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วม 100 คนต่อวนั 
ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

17 ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงพลังงาน
แสงอาทิตย ์บริเวณถนนเลียบ
คลองสาม หมูํที่ 7-16 ตําบลคลอง
สาม อําเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี

ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงพลังงานแสงอาทิตย ์บริเวณ
ถนนเลียบคลองสาม หมูํที่ 7-16 ตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จํานวน 390 
ต๎น

34,631,000 กรมสํงเสริม
การปกครอง

ท๎องถิ่น

องค์การบริหาร
สํวนตําบล
คลองสาม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และขาดความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน

18 ปรับปรุงปูายประชาสัมพันธแ์บบจอ
 LED ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

โครงการยอํยที่ 1 ปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ์
แบบจอ LED บริเวณหมูํบ๎านฟูารังสิต หมูํที.่ 3 
ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

2,780,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธแ์บบ
จอ LED บริเวณหมู่บ้าน ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนใน
การแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน

โครงการยอํยที่ 2 ปรับปรุงปูายประชาสัมพันธ์
แบบจอ LED บริเวณหน๎าเทศบาลเมอืงบึงยี่โถ 
หมูํที่ 1 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี

2,780,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ ์แบบ
จอ LED บริเวณหน้าเทศบาล ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ขาดความ
ชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส้าคัญ

19 ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงพลังงาน
แสงอาทิตย ์ตําบลบึงยี่โถ อําเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงพลังงานแสงอาทิตย ์
เสาไฟประติมากรรม  40 ต๎น ตําบลบึงยี่โถ อําเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

4,140,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงาน
แสงอาทิตย ์ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ขาดความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 9/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 ขดุเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดต้ัง
หอถงัเหล็กทรงแชมเปญ 
วดัใหมคํลองเจด็ หมูํที่ 1 ตําบลบึง
คําพร๎อย อําเภอลําลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี

ขดุเจาะบํอบาดาลพร๎อมติดต้ังหอถงัเหล็กทรงแชม
เปญ ขนาด 50 ลูกบาศกเ์มตร หมูํที่ 1 
ตําบลบึงคําพร๎อย อําเภอลําลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี

2,163,000 กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหาร
สํวนตําบล
บึงคําพร๎อย

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังหอ
ถงัเหล็ก ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ขาดความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีด 
สาระส้าคัญและเอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดใบอนุญาตขดุเจาะน้้า
บาดาล)

21 ติดต้ังเสาไฟถนนชนิดกิ่งเด่ียว 
บริเวณคลองหกฝ่ังตะวนัตก หมูํที่ 
2-9 ตําบลคลองหก อําเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี

ติดต้ังเสาไฟถนนชนิดกิ่งเด่ียว บริเวณคลองหกฝ่ัง
ตะวนัตก หมูํที่ 2-9 ตําบลคลองหก 
อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
เสาไฟถนนชนิดกิ่งเด่ียวขนาดสูง 9 เมตร จํานวน 
99 ต๎น

5,035,000 องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังเสาไฟถนนชนิดกิ่งเด่ียว 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีด สาระส้าคัญและ
เอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดเอกสาร ปร.4 ปร.5)

22 ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงทางสาธารณะ
 หมูํที่ 9 ตําบลระแหง เชื่อมหมูํที่ 
11 ตําบลหน๎าไม ๎อําเภอลาดหลุม
แกว๎ จงัหวดัปทุมธานี

ติดต้ังไฟฟูาสํองสวาํงทางสาธารณะ หมูํที่ 9 ตําบล
ระแหง เชื่อมหมูํที่ 11 ตําบลหน๎าไม ๎อําเภอลาด
หลุมแกว๎ จงัหวดัปทุมธานี 
เสาไฟถนนชนิดกิ่งเด่ียวขนาดสูง 9 เมตร 
จํานวน 99 ต๎น

5,035,000 องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง 
ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีด สาระส้าคัญ
และเอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดเอกสาร ปร.4 ปร.5)

23 แรงงานพันธุดี์ขบัเคล่ือนวถิสีร๎าง
เศรษฐกจิไทย

1. ฝึกอบรมด๎านเกษตรแกลูํกจา๎งในสถาน
ประกอบการกจิการที่ใชม๎าตรา 75 จํานวน 400 
คน 20 รํุนๆ ละ 20 คน 
2. การประชาสัมพันธผํ์านส่ือตํางๆ

604,000 จงัหวดัปทุมธานี  - สํานักงาน
สวสัดิการและ

ค๎ุมครองแรงงาน
จงัหวดัปทุมธานี

 - สํานักงาน
ประกนัสังคม

จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรมที่มผู้ีเขา้ร่วม 
จ้านวน 400 คน/รุ่น ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ 
ศบค.

24 กอํสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาลขนาดใหญํมาก ขนาดความ
จ ุ50.00 ลูกบาศกเ์มตร หมูํที่ 7 
ตําบคลองส่ี อําเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานี

กอํสร๎างประปาหมูํบ๎านแบบบาดาลขนาดใหญํมาก
 พร๎อมหอถงัเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดบรรจ ุ
50.00 ลบ.ม

3,164,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ตําบลคลองส่ี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่มาก ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีด 
สาระส้าคัญและเอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดใบอนุญาตในการขดุเจาะ
น้้าบาดาล)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 10/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ฝึกทักษะอาชพีผ๎ูวาํงงาน 
และตํอยอดอาชพีแรงงาน
นอกระบบ

   1. ฝึกอบรมทักษะอาชีพแกํผ๎ูวาํงงานและแรงงาน
นอกระบบ จํานวน 1,480 คน จํานวน 74 รํุนๆ ละ 
20 คน 5 หลักสูตร ได๎แกํ 
   1.1 หลักสูตรชํางไม๎ ชํางประปาและสุขภณัฑ์ 
ชํางปกูระเบือ้ง ชํางซํอมเคร่ืองใช๎ไฟฟาู จํานวน 4 
รํุน * 5 วนั 
   1.2 หลักสูตรตํอยอดอาชีพภาคเกษตรแกํแรงงาน
นอกระบบ (การเพาะกิ่งพนัธุ์ไม๎ การปลูกพชืไร๎ดิน 
การทําปุย๋หมักชีวภาพ การเพาะเหด็) จํานวน 48 
รํุน* 3 วนั 
   1.3 หลักสูตรฝึกอบาชีพระยะส้ันแกํแรงงานนอก
ระบบ (การทํามาลัยกระดาษทิชชูํ การปกัสไบมอญ 
ผ๎ามัดย๎อมฯลฯ) จํานวน 21 รํุน* 3 วนั
  1.4 หลักสูตรการประกอบธรุกิจ SME จํานวน 1 
รํุน 30 คน *5 วนั 
    1.5 หลักสูตรความร๎ูพืน้ฐานการประกอบการ 
จํานวน 74 รํุน 20 คน * 1 วนั 
  

3,900,400 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานแรงงาน
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม แต่โครงการขาด
รายละเอยีดและมอีตัราค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ของส้านักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง

   2. ประสานเครือขําย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และ
ประชาสัมพนัธใ์นพืน้ที่เพือ่เพิม่โอกาสในการสร๎าง
รายได๎ใหก๎ับผ๎ูผํานการฝึกอบรม
   3. ติดตามและประเมินผล

26 ฝึกทักษะอาชพีผ๎ูเขา๎รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติด

   1. ฝึกอบรมทักษะอาชพี กลํุมเปูาหมาย  ได๎แก ํ
      1.1 การฝึกวชิาชพีชาํงเยบ็ผ๎า 31 คน  3 รํุน
      1.2 การฝึกวชิาชพีทําเบเกอรี จํานวน 120 
คน จํานวน 3 รํุน
   3. การปลูกผักกางมุ๎ง 120 คน 3 รํุน
    2. ครุภณัฑ์ฝึกอบรม ได๎แก ํจกัรโพ๎ง แบบ
ธรรมดา และจกัรอตุสาหกรรม ต๎ูอบเบเกอร่ี 
เคร่ืองผสมแปูง 
    3. โรงเรือนปลูกผัก 1 หลัง

741,660 จงัหวดัปทุมธานี  - สํานักงานจดัหา
งานจงัหวดัปทุมธานี

 - ศูนยฟ์ื้นฟู
สมรรถภาพผ๎ูติดยา
เสพติดลาดหลุมแกว๎

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรมทักษะอาชพี ที่มผู้ีเขา้ร่วม
ฝึกอบรม 120 คน* 3 รุ่น ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมส่ามารถด้าเนินการได้ และโครงการขาดเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ได้แก ่ใบเสนอราคา แบบรูปรายการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 11/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 ซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน 
แบบบาดาลลึก 450 เมตร พร๎อม
แทงค์ระบบประปาขนาด 50 
ลูกบาศกเ์มตร สนามกฬีา หมูํที่ 5 
ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี

ซํอมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน แบบบาดาลลึก 
450 เมตร พร๎อมแทงค์ระบบประปาขนาด 50 
ลูกบาศกเ์มตร สนามกฬีา หมูํที่ 5 ตําบลบึงกาสาม
 อําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

4,190,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ตําบลบึงกาสาม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลลึก ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้าง
อาชพี ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
และโครงการขาดเอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดใบอนุญาตขดุเจาะน้้า
บาดาล)

28 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง
 บ๎านลาดผักขวงและบ๎าน 33 
พัฒนาหมูํที่ 2,7 ตําบลศาลาครุ 
อําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงซํอมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
 สปก.1 หมูํที่ 2 และหมูํที่ 7 ตําบลศาลาครุ 
อําเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ความกวา๎ง 
4.00 เมตร ยาว 3,537 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหลํทางขา๎งละ 0.25 เมตร 
พื้นที่ 14,148 ตารางเมตร

9,534,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

องค์การบริหารสํวน
ตําบลศาลาครุ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และ
โครงการขาดเอกสารประกอบการพิจารณา (ขาดแบบรูปรายการ)

29 สํงเสริมการทํองเที่ยวเชงิกฬีา 
จงัหวดัปทุมธานี

จดักจิกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวและกฬีาจงัหวดั
ปทุมธานี (จดัมหกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชงิ
กฬีา) จํานวน 1 งาน

1,000,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แต่เป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานจ้านวนมาก 
ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 12/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์
ชมุชนคลัสเตอร์ผ๎า

1. อบรมเชงิปฏบิัติการผ๎ูผลิต ผ๎ูประกอบการชมุชน
 จํานวน 50 ราย
2. จา๎งเหมาดําเนินการพัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์
ชมุชน จํานวน 50 ผลิตภณัฑ์
3. จา๎งเหมาสํงเสริมชอํงทางการตลาด เชื่อมโยง
ชอํงทางการจดัจําหนํายสินค๎า และประชาสัมพันธ์
ชอํงทางการจําหนํายสินค๎า 
จํานวน 1 งาน
4. จา๎งเหมาจดักจิกรรมทดสอบตลาด 50 
ผลิตภณัฑ์ จํานวน 1 งาน

3,435,200 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงาน 50 คน
ต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. และโครงการมอีตัรา
ค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ส้านักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง

31 ผลิตภณัฑ์เมอืงรอง พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนคลัสเตอร์ของใช๎
ของตกแตํงและของที่ระลึก

1. อบรมเชงิปฏบิัติการผ๎ูผลิต ผ๎ูประกอบการชมุชน
 กลํุมผลิตภณัฑ์ของใชข๎องตกแตํงและของที่ระลึก
 จํานวน 50 ราย
2. จา๎งเหมาดําเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
จํานวน 1 งาน
3. จา๎งเหมาดําเนินการสํงเสริมชอํงทางการตลาด 
จํานวน 1 งาน
4. จา๎งเหมาจดักจิกรรมทดสอบตลาดให๎กบั ผ๎ูผลิต
 ผ๎ูประกอบการและชมุชน

3,510,200 จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงาน 50 คน
ต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. และโครงการขาด
รายละเอยีด สาระส้าคัญและมอีตัราค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ส้านัก
งบประมาณ/กระทรวงการคลัง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 13/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 พัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชนคลัสเตอร์
อาหาร

1. อบรมเชงิปฏบิัติการผ๎ูผลิต ผ๎ูประกอบการชมุชน
 กลํุมผลิตภณัฑ์อหาร และเป็นแหลํงพื้นที่แหลํง
ผลิต จํานวน 60 ราย
2. จา๎งเหมาดําเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให๎แกํ
กลํุมเปูาหมาย 60 ผลิตภณัฑ์ จํานวน 1 งาน
3. จา๎งเหมาดําเนินการสํงเสริมชอํงทางการตลาด 
60 ผลิตภณัฑ์ จํานวน 1 งาน
4. จา๎งเหมาดําเนินการทดสอบตลาด ให๎กบัผ๎ูผลิต
 ผ๎ูประกอบการและชมุชน 
จํานวน 60 ผลิตภณัฑ์ จํานวน 1 งาน

4,421,760  จงัหวดัปทุมธานี  สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

ปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงาน 60 คน
ต่อคร้ัง ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. และโครงการมอีตัรา
ค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ส้านักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง

33 พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานให๎แกํ
ผ๎ูต๎องขงัที่ใกล๎จะพ๎นโทษ

1. ฝึกอบรมทักษะอาชพี จํานวน 840 คน จํานวน
 42 รํุน ๆ 20 คน 30 ชั่วโมง ได๎แก ํการ
บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในบ๎านและการ
พาณิชยข์นาดเล็ก ชาํงปูกระเบื้อง ชาํงเดินทํอและ
ติดต้ังสุขภณัฑ์ ชาํงกอํอฐิฉาบปูน 
ชาํงทําเคร่ืองเรือนจากโครงไมจ๎ริง เทคนิคการ
ติดต้ังและบํารุงรักษาเซลแสงอาทิตย ์การทํา
ประกอบอาหารจานเดียว การแตํงหน๎า 
ชาํงแตํงผมสตรี การทําขนมไทย การทําผลิตภณัฑ์
ตํางๆ จากผ๎า การทําของจิ๋วจากดินญี่ปุุน 
2. ประเมนิและสรุปผลการฝึกอบรม พร๎อมจดัทํา
และเสนอรายงานการประเมนิผล

2,562,000 จงัหวดัปทุมธานี  - สํานักงานจดัหา
งานจงัหวดัปทุมธานี

 - สถาบันพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน 14

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมการฝึกอบรม
จ้านวน 840 คน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 14/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 สํงเสริมการลดต๎นทุนการผลิตขา๎ว 1. อบรมถาํยทอดเทคโนโลยกีารลดต๎นทุนการ
ผลิตขา๎ว กลํุมเปูาหมาย 2,000 คน 40 รํุนๆ ละ 
12 ชั่วโมง 
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต 40 กลํุม

13,388,000  จงัหวดัปทุมธานี สํานักงานเกษตร
จงัหวดัปทุมธานี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัฝึกอบรม ที่มผู้ีเขา้ร่วมงานประมาณ 
2000 คน 40 รุ่น ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. และ
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส้าคัญ

35 สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใน
ชมุชน โดยติดต้ังโคมไฟถนน
ประหยดัพลังงานงาน LED รํุน 
ECO-ONE ขนาด 60 วตัต์ หมูํที่ 1
 – 4 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี

จดัซ้ือโคมไฟถนนLED รํุน ECO-ONE 
ขนาด 60 วตัต์ จํานวน 3,371 ชดุ บริเวณชมุชน 
ถนน และสะพานในเขตพื้นที่
บึงยี่โถ จํานวน 42 แหํง

30,000,000 เทศบาลเมอืงบึงยี่โถ เทศบาลเมอืงบึงยี่โถ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชมุชนโดยเป็นการจดัซ้ือโคมไฟประหยดัพลังงาน LED ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส้าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 15/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายถวลิ (ตํอจากโครงการเดิม)
 หมูํที่ 3 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูก
กา จงัหวดัปทุมธานี

กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายถวลิ 
(ตํอจากโครงการเดิม) หมูํที่ 3 ตําบลลําไทร 
อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี กวา๎ง 6 เมตร 
ยาว 865 เมตร หรือพื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 5,190 
ตารางเมตร

4,395,000 องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

องค์การบริหารสํวน
จงัหวดัปทุมธานี

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส้าคัญ โดยขาดเอกสารประกอบการ
พิจารณา (ขาด ปร.4 ปร.5)

37 ปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนน
รังสิต - นครนายก ตําบลบึงยี่โถ 
อําเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

โครงการยอํยที่ 1 ปรับปรุงสะพานลอย 
ขนาดความยาวไมนํ๎อยกวาํ 25 เมตร บริเวณซอย
สะอาดวฒันา หมูํ 2 ตําบลบึงยี่โถ

3,500,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงสะพานลอย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดใบอนุมติัให้ปรับปรุงสะพานลอยจากแขวง
การทาง

โครงการยอํยที่ 2 ปรับปรุงสะพานลอย 
ขนาดความยาวไมนํ๎อยกวาํ 25 เมตร 
บริเวณวดัมลูจนิดาราม หมูํ 4 ตําบลบึงยี่โถ

3,500,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลํุมวสิาหกจิ 
กลํุมอาชพี 

กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 
กลํุมเปราะบาง 

ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงสะพานลอย 
ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน และโครงการขาดใบอนุมติัให้
ปรับปรุงสะพานลอยจากแขวงการทาง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 16/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

38 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณริมคลอง
รังสิตประยรูศักด์ิ (ฝ่ังทิศเหนือและ
ฝ่ังทิศใต๎) ตําบลบึงยี่โถ อําเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณริมคลองรังสิตประยรูศักด์ิ
 ต้ังแตํคลอง 3 ถงึคลอง 5 โดยการเพิ่มพื้นที่สี
เขยีวด๎วยการปลูกดอกไมป๎ระดับ เชนํ ต๎นตีนเป็ด 
ต๎นกระดุมทอง ต๎นยี่โถ ซ่ึงเป็นต๎นไมป๎ระจําถิ่น
เพื่อสร๎างอตัลักษณ์ให๎เมอืงอยาํงยั่งยนื จดั
ระเบียบการใชพ๎ื้นที่ริมคลองให๎มคีวามเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยเป็นสถานที่พักผํอนหยอํนใจ พื้นที่กวา๎ง 
2 เมตร ยาว 6,663 เมตร ขนาดพื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 
13,326 ตารางเมตร

           5,530,000 เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

เทศบาลเมอืง
บึงยี่โถ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชน และโครงการมค่ีาใชจ้า่ย ไมเ่หมาะสมและอาจไมคุ้่มค่าในการ
ด้าเนินการ

       282,260,550รวม 38 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ปทุมธานี หน้า 17/17



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 สงขลา 732,770,187 138 732,728,471 74 348,777,302 64 383,951,169

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดสงขลา
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

อบรมพัฒนาทักษะแรงงานหลักสูตรตามความ
ต้องการของแรงงานในบริบทของจังหวัดสงขลา
 จ านวน 320 คน (จ านวน 20 รุ่น) 
ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างประปา 
ช่างเคร่ืองยนต์ E-commerce การจ าหน่าย 
online การแปรรูปสินค้าเกษตร - อาหารทะเล
 และการจัดการกลุ่มด้านการท่องเท่ียวและ
บริการ

 928,000 จังหวัดสงขลา ส านักงานแรงงาน
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือช่วยเหลือแรงงานให้มีโอกาสในการ
เพ่ิมพูนทักษะ และยกระดับฝีมือแรงงาน (Reskiill/Upskill) ในการ
ประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ จ านวน 320 คน ช่วยให้มีรายได้เพ่ิม 18,000 บาท/คน/ปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 928,000 

2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมทักษะอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
รวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. ผ้าปาเต๊ะพิมพ์มือ 2 รุ่น รวม 40 คน
รวมท้ังส้ิน 121,200 บาท
2. ผ้ามัดย้อม รวม 20 คน รวมท้ังส้ิน 
25,100 บาท
3. การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 
(อาหารทะเล เน้ือสัตว์ ผลไม้) กลุ่มละ 20 คน 
รวม 60 คน รวมท้ังส้ิน 72,000 บาท
4. ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากเรซิน รวม 20 คน
 รวมท้ังส้ิน 28,100 บาท
5. ปลูกผักปลอดสารพิษส าหรับคนเมือง 
รวม 30 คน รวมท้ังส้ิน 10,300 บาท

 551,900 เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครสงขลา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ตกงานจากการปิดสถานประกอบการ ในด้าน
การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การท าแผนธุรกิจและการจ าหน่าย
ผ่านระบบ online/offline โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงาน 170 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 551,900 

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดสงขลา

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 1/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

3 เกษตรผสมผสานชีวิตสู่
ความม่ันคงทางอาชีพ

1. จ้างเหมาแรงงาน 6 คน จ านวน 6 เดือน 
เพ่ือท าหน้าท่ีในการสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรม
 (เตรียมดิน ปลูกพืช ท าโรงเรือนเพาะช า 
เพาะขยายพันธ์ุพืช ท าก้อนเห็ด ประกอบรังผ้ึง
ส าหรับสาธิต โรงเรือนเล้ียงไก่ และดูแลรักษา
สถานท่ีฝึกอบรม)  
2. ฝึกอบรมทางการเกษตร 4 หลักสูตร
   - ปลูกผักสวนครัว 100 คน 
   - การท าก้อนเช้ือเห็ด 100 คน
   - การเล้ียงผ้ึงชันโรง 100 คน
   - การเล้ียงไก่ไข่ 100 คน
3. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผัก 5 ชนิด ชนิดละ 
100 ซอง

 698,500 เทศบาลเมือง
คอหงส์

เทศบาลเมือง
คอหงส์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมเพ่ือประกอบอาชีพเสริม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่างงาน
เกษตรกรในชุมชน และผู้ด้อยโอกาส รวม 400 คน ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1,000 บาทต่อเดือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 698,500 

4 ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินและชุมชน เทศบาลเมือง
คอหงส์

1. ฝึกอบรมอาชีพ (ท าขนมอบ 6 ขนิด) 
(1,303,900 บาท)
   - เค้กกล้วยหอม 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
   - เค้กใบเตย 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
   - คุ้กก้ี 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
   - บราวน่ี 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
   - ขนมปังสังขยา 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
   - เค้กส้ม บัตเตอร์เค้ก 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน
2. หลาดนัดชุมชน คนคอหงส์ (จัดซ้ือครุภัณฑ์
ส าหรับตลาดนัด อาทิ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี) 
(462,800 บาท)

 1,766,700 เทศบาลเมือง
คอหงส์

เทศบาลเมือง
คอหงส์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน และพัฒนาช่องทางการตลาด 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลคอหงส์ กลุ่มอาชีพ 
และผู้ว่างงาน รวม 960 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมท่ี 2 วงเงิน 462,800 เน่ืองจากเป็นการซ้ือ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าให้กับตลาดนัดชุมชน ขาดการ
ระบุถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุหน่วยงานในการดูแล
รักษาครุภัณฑ์ท่ีชัดเจน คงหลือเฉพาะกิจกรรมท่ี 1 ท่ีเห็นสมควรสนับสนุน 
จ านวนเงิน 1,303,900 บาท

 1,303,900 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 2/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
ให้กับบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้

1. อบรมการปลูกผักยกแคร่ให้กับบุคคลากร
และบุคคลปัญญาอ่อนท่ีรับผิดชอบการท าแปลง
ภายในศูนย์ฯ จ านวน 1 วัน รวม 55 คน
2. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นแคร่ส าหรับ
ปลูกผัก ขนาด 1.5 x 3 เมตร จ านวน 180 ชุด

 1,908,254 จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปลูกผัก 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภายในศูนย์สงเคราะห์ปัญญาอ่อนภาคใต้ 
55 คน สามารถช่วยสร้างรายได้ปีละ 500,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 1,908,254 

6 ฟ้ืนฟูนาร้าง ส่งเสริมการปลูกข้าว
เพ่ือเข้าสู่เกษตรอินทรีย์อ าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา

ส่งเสริมการปลูกข้าวในพ้ืนท่ีนาร้าง 14 หมู่บ้าน
 จ านวน 537 ไร่ โดย
1. ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวพันธ์ุส่งเสริม 
(อบรม 1 วัน) จ านวน 105 คน 
2. ปรับพ้ืนท่ี ไถแปร หว่านปอเทือง 
ไถดะ 2 คร้ัง (ท านาหว่าน) 
3. สนับสนุนพันธ์ุข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวสังข์หยด 
ข้าวหอมใบเตย และปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย
อินทรีย์ เคร่ืองซีลสูญญากศ และบรรจุภัณฑ์
ถุงพับข้าง (เคร่ืองซีลสูญญากาศ จ านวน 
3 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท = 17,400 บาท)

 1,903,380 จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวเพ่ือเป็นอาชีพเสริม โดยอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต
และจ าหน่าย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรใน 14 หมู่บ้าน รวม 105 คน 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิม 2,000 บาทต่อครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. ปรับลดค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตเหลือเฉล่ียรายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 154,750 บาท คงหลือวงเงินท่ีเห็นสมควรให้สนับสนุน 
จ านวน 1,748,630 บาท

 1,748,630 

7 ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรกิจกรรม
การแปรรูปปลาดุกร้าบรรจุ
สูญญากาศ

1. จัดประชุมช้ีแจงสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มปลูกผักบ้านโคกพยอม กลุ่มเกษตรกรและ
เกษตรกรท่ีเล้ียงปลาดุกในพ้ืนท่ีต าบลเกาะสะบ้า
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
2. อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่สมาชิก
กลุ่มฯ
3. จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือการผลิตปลาดุกร้า 
ประกอบด้วย ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมโซล่าเซลล์ เคร่ืองซีลสูญญากาศ ถุง PE 
กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 
สต๊ิกเกอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 
เซนติเมตร

 86,750 จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
โดยการแปรรูปปลาดุกร้าเพ่ือเป็นรายได้เสริม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านโคกพะยอม กลุ่มเกษตรกร 
และเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาดุกในต าบลสะบ้าย้อยและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 25 คน 
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มเกษตรกร ประมาณ 15,000 บาทต่อ
เดือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 86,750 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 3/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

8 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
การเกษตรและเกษตรผสมผสาน
ต าบลท่าม่วง

1. ประชุมช้ีแจงสมาชิกเพ่ือวางแผนการผลิต
และจ าหน่ายผลผลิต 
2. อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่สมาชิก
กลุ่มฯ 30 คน 
3. จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม ได้แก่ 
ถังหมัก รถเข็น กากน้ าตาล มูลวัว ขุยมะพร้าว
เปลือกมะพร้าว ร าข้าว EM และแกลบ 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ หน่อกล้วย
หอมทอง ผักเหรียง ผักกูด ถุงปลูก และ
กระสอบบรรจุปุ๋ย  
5. ติดตามให้ค าแนะน าและสรุปผล

 229,100 จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการท าเกษตร
แบบผสมผสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านนิคมเทพา 30 คน และสามารถเพ่ิมรายได้ 50,000 บาทต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 229,100 

9 ฝึกอบรมและส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัย กิจกรรมการ
ฝึกอบรม และปลูกผักยกแคร่

 1. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการท าเกษตร
ปลอดสารพิษ 
2. จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 45 ชุด เพ่ือติดต้ังในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชุน ท้ัง 7 แห่ง 
เพ่ือให้คนในชุมชนท ากิจกรรมร่วมกัน

 682,289 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปริก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมการท าเกษตรโดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพ่ือความม่ันคงด้านอาหารและสร้างรายได้เสริม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,121 คน (ชุมชนต าบลปริก 7 ชุมชน)
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 682,289 

10 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงผ้ึง
โพรงไทยต าบลท่าข้าม

1. ฝึกอบรม จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 ราย 
จ านวน 1 วัน (0.0649 ลบ.)
2. จัดซ้ือรังผ้ึงโพรงไทยพร้อมขาต้ัง 2,500 รัง 
สนับสนุนให้กับผู้เล้ียงผ้ึงโพรง จ านวน 150 ราย
(2.5 ลบ.)

 2,564,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าข้าม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้
เพ่ิม โดยการส่งเสริมการเล้ียงผ้ึงโพรงไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน 150 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. ปรับลดการสนับสนุนรังผ้ึงเหลือรายละ 5 รัง x 150 คน รวม 750 รัง 
เป็นเงิน 750,000 บาท (เฉล่ียรายละ 5,000 บาท) รวมเป็นเงินท่ีปรับลด
ท้ังส้ิน 1,750,000 บาท คงหลือวงเงินท่ีเห็นสมควรให้สนับสนุน จ านวน 
814,900 บาท

 814,900 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 4/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

11 ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังเพ่ือความม่ันคงทาง
อาหารและเสริมศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จังหวัดสงขลา

1. เก็บขยะชายฝ่ังทะเลจ านวน 25 คร้ัง และ
ด าน้ าเก็บขยะบริเวณปะการัง และปะการัง
เทียม จ านวน 5 พ้ืนท่ี (4.0 ล้านบาท)
2. ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และเสาน้ าส้ม
ในพ้ืนท่ีเส่ียงจากแมงกะพรุนพิษ จ านวน 40 ชุด
 และติดต้ังตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนพิษ 
จ านวน 1 พ้ืนท่ี (0.9 ล้านบาท)
3. สร้างบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
จ านวน 200 จุด (2.84 ล้านบาท)
4. สร้างเครือข่ายนักด าน้ าอาสาสมัคร 
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล 
(อบรมด าน้ าอาสาสมัคร 30 คน 5 วัน)

 8,440,000 จังหวัดสงขลา ส านักงาน
ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังท่ี 5

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ละเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับ
ชาวประมง โดยการสร้างบ้านปลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวประมง 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. - กิจกรรมท่ี 3 เป็นการสร้างบ้านปลาโดยใช้วัสดุธรรมชาติ จ านวน 
200 จุด ในพ้ืนท่ีอ าเภอระโนด 25 จุด อ าเภอกระแสสินธ์ุ 10 จุด 
อ าเภอสทิงพระ 50 จุด อ าเภอสิงหนคร 30 จุด อ าเภอเมือง 40 จุด 
อ าเภอควนเนียง 10 จุด อ าเภอจะนะ 15 จุด และอ าเภอเทพา 20 จุด 
(หัวเข่ือนปากน้ าเทพา)
   - ไม่เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมท่ี 1 2 และ 4 เน่ืองจากเป็นภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ คงหลือเฉพาะกิจกรรมท่ี 3 ท่ีเห็นสมควรสนับสนุน 
จ านวนเงิน 2,840,000 บาท

 2,840,000 
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มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

12 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
จัดการผลผลิตการตลาดและการ
แปรรูปปลากระพง

1. อบรมบุคลากรด้านการจัดการผลิต 
การตลาด ให้กับสมาชิกกลุ่มเล้ียงปลา ม.1, 4, 
5, 9 (จ านวน 25 คน รวมระยะเวลา 10 วัน) 
183,602 บาท
2. ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพง 
125,195 บาท
3. ฝึกสาธิตการแปรรูป 9 ช่ัวโมง (แล่เน้ือ 
ตัดแต่งช้ินส่วน สาธิตและฝึกแปรรูป 5 
ผลิตภัณฑ์) 82,868 บาท
4. จ้างท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลากระพง 
1,200,000 บาท
5. จัดซ้ือคุรุภัณฑ์ (ตู้แช่ ตู้โชว์ ถังน้ า โต๊ะ 
เตาอบ) 279,800 บาท
6. ประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าปลากระพง
ระยะเวลา 2 วัน วันละ 128,535 บาท

 2,000,000 จังหวัดสงขลา ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
และชุมชน โดยการแปรรูปปลากระพงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือทดแทน
ตลาดปลากระพงสดท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้เน่ืองจากร้านอาหารท่ีรับซ้ือ
ผลผลิตปิดกิจการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เล้ียงปลากระพง 
25 ราย (กลุ่มรักษ์ปลากระพงเกาะยอ) ท าให้มีรายได้เพ่ิมเฉล่ีย 10,000 
บาทต่อเดือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. ปรับลดกิจกรรมท่ี 2 การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากะพง 
125,195 บาท และกิจกรรมท่ี 6 การประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และจ าหน่ายสินค้าปลากระพง 2 วัน 128,535 บาท 
รวมเป็นเงินท่ีปรับลดท้ังส้ิน 253,730 บาท คงหลือวงเงินท่ีเห็นสมควร
ให้สนับสนุน จ านวน 1,746,270 บาท

 1,746,270 

13 Songkhla Gastronomy 
Tourism : สงขลาเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหาร

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหา
ความต้องการ ประเมินความเข้าใจต่อการ
ให้บริการการท่องเท่ียวในภาวะวิถีใหม่ 
(64 คน 1 วัน) 0.15 ล้านบาท
2. อบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรและ Smart 
Farmer ผ่านมาตรฐาน PGS (50 คน 1 วัน) 
0.45 ล้านบาท
3. อบรมพัฒนาเชฟชุมชน (2 คร้ังๆ ละ 25 คน
 จ านวน 5 วัน/คร้ัง) เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท

 1,100,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาทักษะความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรและการท าอาหารของชุมชน 
เพ่ือการประกอบอาชีพและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 70 ราย เกษตรกร 50 คน และผู้ว่างงานใน
ชุมชน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที คงหลือเฉพาะกิจกรรมท่ี 3 
ท่ีเห็นสมควรสนับสนุน จ านวนเงิน 500,000 บาท

 500,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 6/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

14 ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
เพ่ือยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

อบรมอาชีพเสริม 3 หลักสูตร
1. การท าผ้าบาติก (อบรม 20 ราย 70 ช่ัวโมง)
วัสดุ 6 รายการ เช่น สี เทียน โซเดียมซิลิเกต
ปากกา ผ้า (199,680 บาท) 
เฉล่ีย 5,984 บาท/ราย 
2. การท าน้ าผ้ึงชันโรง 
(อบรม 10 ราย 18 ช่ัวโมง)
วัสดุ 1 รายการ คือ รังผ้ึง (49,500 บาท) 
เฉล่ีย 4,950 บาท/ราย
3. การเล้ียงไก่ไข่ (20 คน 12 ช่ัวโมง) 
วัสดุ อาทิ พันธ์ุแม่ไก่ อุปกรณ์ให้น้ า - อาหาร 
อาหารไก่ อุปกรณ์ท าโรงเรือน (149,379 บาท) 
เฉล่ีย 7,469 บาท/ราย

 504,159 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปริก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชุมชน (ตลาดใต้ ปริกตก ต าบลปริก 
อ าเภอสะเดา) ประกอบด้วย การท าผ้าบาติก การท าน้ าผ้ึงชันโรง
การเล้ียงไก่ไข่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. - กิจกรรมท่ี 1 ปรับลดค่าวัสดุฝึกอบรมเหลือรายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ปรับลด 99,680 บาท
   - กิจกรรมท่ี 3 ปรับลดค่าวัสดุฝึกอบรมเหลือรายละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ปรับลด 49,379 บาท 
รวมเป็นเงินท่ีปรับลด 149,059 บาท คงหลือวงเงินท่ีเห็นสมควรให้
สนับสนุน จ านวน 355,100 บาท

 355,100 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแหวะ
เป็นแหล่งท่องเท่ียว ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่ทอม

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายรอบคลองแหวะ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 3 ต าบล
แม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
ระยะทาง 1,767 เมตร ดังน้ี
 - ช่วงท่ี 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 
0.05 เมตรพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร 
 - ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 
0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,668 ตารางเมตร

 5,492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ทอม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติของชุมชน ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ
แหล่งท่องเท่ียวส าคัญของต าบล ได้แก่ วัดคูเต่า สะพานแขวนคูเต่า 
หลวงพ่อล้ินด า และวัดนารังนก เพ่ือเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน ผู้ประกอบการ 100 คน เกษตรกร
 500 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 คน และผู้ด้อยโอกาส 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,492,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 7/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

16 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ส าหรับบริการนักท่องเท่ียว
บริเวณข้างวัดถ้ าตลอด

1. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ส าหรับจอดรถ 
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อย 4,419 ตารางเมตร
2. ห้องน้ า–ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
3. ไฟฟ้าและแสงสว่างจ านวน 2 จุด (Post Top)
4. ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเช่ือมกับถนน
ทางเข้าถ้ าตลอด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

 4,422,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ส าหรับ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเท่ียวบริเวณข้างวัดถ้ าตลอด 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตกงาน 80 คน 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 10 ราย และมีการเพ่ิมการจ้างงาน 300 คน 
ช่วยสร้างรายได้ประมาณ 700,000 บาทต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 4,422,000 

17 ปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลพบุรีราเมศวร์ 
(ช่วงเข้าเมืองหาดใหญ่)

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Overlay ความหนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 28.00 เมตร ความยาว 
1,300.00 เมตร และงานปูผิวทางเช่ือม หรือมี
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 37,000.00 ตารางเมตร

 14,859,000 เทศบาลเมือง
คลองแห

เทศบาลเมือง
คลองแห

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ าคลองแห และ
ขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป
จากต่างจังหวัดเข้าสู่ตลาดขายส่ง และเข้าสู่ย่านการค้าในเมืองหาดใหญ่ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 39,000 คน และเกษตรกร 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 14,859,000 

18 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนน กม 19 - ท่าจีน หมู่ท่ี 7, 8

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,230 
เมตร หนา 0.05 เมตร

 8,674,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
น้ าน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ไม้ผล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10,000 คนและเกษตรกรผู้ขนส่งสินค้า
เกษตร 5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 8,674,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 8/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

19 บูรณะถนนลาดยาง สายบ้าน
ปากบาง ต าบลรัตภูมิ - บ้าน
กรอบ ต าบลควนโส อ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา
รหัสสายทาง สข.ถ.1-0105

บูรณะถนนลาดยางกว้าง 5, 6, 8 เมตร 
ระยะทาง 3.610 กิโลเมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,855 ตารางเมตร

 12,500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ  ่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางของชุมชน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา 
ไม้ผล และสินค้าประมง (สัตว์น้ า) ด าเนินงานในพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ 2 ต าบล
คือ ต าบลรัตภูมิ และต าบลควนโส มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
15,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 12,500,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ า ซอยบางแฟบ
พัฒนา 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 267 เมตร ผิวจราจร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างถนน
ไม่น้อยกว่า 961 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 521 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร

 2,858,000 เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ เข้าไป
จ าหน่ายในเมืองหาดใหญ่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 12,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,858,000 

21 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านโฮะ - วังพา 
หมู่ท่ี 5 บ้านโฮ๊ะ

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2.150 กิโลเมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 
1.0 เมตร

 8,495,000 เทศบาลเมืองทุ่ง
ต าเสา

เทศบาลเมืองทุ่ง
ต าเสา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกโตนเรือ
และน้ าตกโตนงาช้าง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของ
พ้ืนท่ี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10,000 คน และเกษตรกร 
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 8,495,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 9/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

22 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต าบล
นาทวี

ปรับปรุงอาคารตลาดสด ขนาดกว้าง 29.5 
เมตร ยาว 55 เมตร โดยการเปล่ียนหลังคา
พร้อมโครงสร้างหลังคา-ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารตลาดสด-ทาสีอาคารตลาดสด

 3,073,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลนาทวี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงตลาดสด
เพ่ือการจ าหน่ายสินค้าของชุมชนให้มีมาตรฐาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 8,000 คน เกษตรกร 2,000 คน ผู้ประกอบการ 300 ราย 
และอ่ืนๆ 70 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,073,000 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณสวนป่าเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อตรุ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 640 เมตร หรือได้
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

 2,440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ่อตรุ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ตาลโตนด 
และพืชผัก ไปจ าหน่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,000 คน 
เกษตรกรกลุ่มปลูกข้าว
และตาลโตนด ปลูกผัก 1,000 คน และผู้ประกอบการท่องเท่ียว 200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,440,000 

24 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน สข.ถ.118 – 08 
สายบ้านปาดังเบซาร์ – บ้านส่ี
แยกพัฒนา หมู่ท่ี 10

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร

 9,308,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปาดัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ
ของพ้ืนท่ี เช่น วัดเขารูปช้าง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน 7 
หมู่บ้าน 1,599 ครัวเรือน หรือ 6,155 คน และเกษตรกร 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,308,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 10/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

25 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง สข.ถ.51-035 สายรอบ
อ่างเก็บน้ า

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร บริเวณหมู่ท่ี 5 
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 5,413,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร 
เช่น ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลักของ
พ้ืนท่ีให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,800 คน เกษตรกร 4,044 คน และนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,413,000 

26 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 12 
กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร 
พร้อมคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้างภายใน 0.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 525 เมตร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 12 กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร. ยาว
ไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 525.00 เมตร

 3,125,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปริก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ าเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก่ ยางพารา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 6,476 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,125,000 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองกสช. (ฝ่ังตะวันตก) 
หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 
913.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 2,739.00 เมตร

 1,865,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการสัญจรของชุมชนและสามารถเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวเขาคูหา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,604 คน เกษตรกร 500 คน 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 50 ราย และเพ่ิมการจ้างงาน 30 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 1,865,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 11/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

28 ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
สข.ถ.48-017 สายบ้านแหลมยาง
 - บ้านยูร หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 4 
ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอ
กระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ยาว 3,155 เมตร

 9,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ าศักด์ิสิทธ์ิ 
และขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์น้ า (กุ้ง ปลา) 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตกงาน 200 คน เกษตรกร 3,000 คน และ
นักท่องเท่ียว 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,990,000 

29 ขุดลอกคลองเล่ ต าบลสะเดา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขุดลอกคลองเล่ ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ยาว 13.225 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

 2,799,000 เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิมการกักเก็บน้ า
ไว้ส าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เน่ืองจากมีประชาชน
ท่ีตกงานกลับเข้ามาท าอาชีพเกษตรในชุมชนเพ่ิมข้ึน มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 5,000 คน ในพ้ืนท่ี 3 ชุมชน ประมาณ 1,500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ และผ่านความเห็นชอบจาก สทนช.จังหวัดแล้ว สามารถ
ด าเนินการได้ทันที

 2,799,000 

30 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายซอย 1 หมู่ท่ี 3

 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ยาว 2,018 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,108 ตารางเมตร

 5,097,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าม่วง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
 ยางพารา ทุเรียน เงาะ ข้าว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,097,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 12/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย 3 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าหิน 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 341 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

 1,112,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหิน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าวเปลือกน้ าตาลโตนด และปศุสัตว์ (โค กระบือ และสุกร) 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,833 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 1,112,000 

32 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนสายบ้านแค รหัส
ทางหลวง สข.ถ.102-07 (ตอนท่ี 
1) หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 5 ต าบล
บ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ 1-5 
1. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 5.50 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร  
2. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 73 เมตร 
3. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.80 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร 
4. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 277 เมตร 
5. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.70 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร
6. หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 572 เมตร

 2,556,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น
 ข้าว กล้วย ฟักทอง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,402 ครัวเรือน หรือ 
4,833 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,556,000 

33 ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง 
Para Asphaltic Concrete 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สข.ถ.
67007 สายสิริวัณวรี - ทุ่งมะขาม

ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง Para Asphaltic
 Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,264 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,320 ตารางเมตร

 5,355,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลคูหา
ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา
 ข้าว และผักของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,200 คน และ
เกษตรกร 1,600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,355,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 13/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

34 เสริมผิวถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายรอบ
หมู่บ้าน บ้านพลีใต้ หมู่ท่ี 3

เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,955 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,820 ตารางเมตร
 พร้อมงานซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320 ตาราง
เมตร 
หนา 0.15 เมตร และงานท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร มอก. 
ช้ัน 3 จ านวน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน งานวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
 1 เมตร มอก.ช้ัน 3 จ านวน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน

 4,280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาทวีนอก

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการเสริมผิวถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและล าเลียง
ผลผลิต ทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลออกสู่ตลาด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,457 คน เกษตรกร1,957 คน และ
ผู้ประกอบการ 15 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 4,280,000 

35 ปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตา
มี รหัสสายทาง สข.ถ.26-017

ปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 970 
เมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 
เซนติเมตร

 5,180,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาสีทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือการสัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร
ออกสู่ตลาด เช่น ผัก และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
2,863 คน เกษตรกร 1,500 คน และแรงงานก่อสร้าง 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,180,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 14/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

36 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถ่ิน สข.ถ. 34-001 
ถนนราษฎร์บ ารุง ตอน 1 พร้อม
ฝาคูระบายน้ า ชุมชนราษฎร์บ ารุง 
เทศบาลต าบลระโนด

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 13 เมตร ยาว 1,160  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 15,391.27 
ตารางเมตร   
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 25.50 เมตร ยาว 107 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,550.23  ตารางเมตร
ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 20.50 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือพ้ืนผิว
จราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,230.00 ตาราง
เมตร (รวมระยะทางด าเนินการ 1,327 เมตร 
หรือ พ้ืนผิวจราจร/ ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 
19,171.50 ตารางเมตร)

 9,974,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลระ
โนด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

 เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกการสัญจรของประชาชน
และนักท่องเท่ียว ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญคือ ตลาดน้ าคลองระโนด 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,637 คน และผู้ประกอบการ 500 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,974,000 

37 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา
 - นาทวี ซอย 12 ต าบลเขารูปช้าง
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 6 - 7 เมตร ยาว 1,923 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,747
 ตารางเมตร

 5,406,000 เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง

เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ือการสัญจรและใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,041 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,406,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 15/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

38 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะบารัง

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
6,600.00 ตารางเมตร

 3,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
นา

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่ง
น้ ายางพาราไปยังตลาดรับซ้ือ เพ่ือช่วยลดความเสียหายของผลผลิต
ท่ีมีการหกเร่ียราดระหว่างทาง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,000 คน และเกษตรกร 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,100,000 

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายทุ่งเค่ียม - ทุ่งนารี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,525 เมตร
 หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
21,150 ตารางเมตร

 17,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าชะมวง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร
เช่น ข้าว ยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 
1,800 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 17,000,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังเนียง - แปะหลัน หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ ตามสภาพ

 9,810,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับช้าง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้ผล 
(ลองกอง) และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,810,100 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 16/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

41 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete
 สายชายป่า หมู่ท่ี 7,8,9

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 1,935 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,610 ตารางเมตร

 9,993,000 เทศบาลเมืองม่วง
งาม

เทศบาลเมืองม่วง
งาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น สินค้าประมง (สัตว์น้ า) ยางพารา และมะพร้าว ออกสู่ตลาด 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตกงาน 300 คน ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 150 ราย 
ประชาชนใช้เส้นทาง 1,500 คน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,750 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,993,000 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพ่ีเล็ก - ล่องโป๊ะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 8,528.00 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็กปากล้ินราง
ช้ัน 3 
ขนาดศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 36 ท่อน

 5,240,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปียน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตยางพาราออกสู่แหล่งรับซ้ือ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 2,110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 5,240,000 

43 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
(ก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่า
หาด-หนองต้ัง)

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านท่าหาด-หนองต้ัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 1535 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,210 ตารางเมตร

 7,909,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บ้านหาร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
"ตลาดน้ าบางกล่ า" มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,441 คน และ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 20 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 7,909,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 17/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

44 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายคลองควาย-บ้านบ่ออิฐ 
หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจร 7.00 เมตร ยาว 2,124 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14,868 
ตารางเมตร

 9,435,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
เกาะแต้ว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
" หาดบ่ออิฐ " ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,435,000 

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพังข้ีพร้า (ช่วงท่ี 2 ) หมู่ท่ี 3 
บ้านพังข้ีพร้า ต าบลบ่อตรุ

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจร
รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร

 3,250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
บ่อตรุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ มะพร้าว
 พริกข้ึหนู ถ่ัวลิสง และผักสวนครัว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
1,000 คน ประชาชน 1,000 คน และผู้ประกอบการท่องเท่ียว 200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,250,000 

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบลูกา 
- ยอดสุดออก หมู่ท่ี 8 บ้านโคก
ออก

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือได้พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,100.00 
ตารางเมตร

 6,680,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งพอ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร
เช่น ยางพารา และไม้ผล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน 
และเกษตรกร 950 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 6,680,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 18/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

47 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายใต้
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งลาน
อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
 0.05 เมตร

 9,527,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลทุ่ง
ลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร เช่น ยางพารา ข้าว พืชผัก และไม้ผล ออกสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 3,000 คน และเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 9,527,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาพรุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,010 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรังปิดขอบคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพ หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,040 ตารางเมตร ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5-6 ต าบล
วัดจันทร์ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 8,012,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดจันทร์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ข้าวเปลือก มะพร้าวน้ าหอม และกล้วยน้ าหว้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 900 คน และเกษตรกร 200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 8,012,000 

49 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสามแยกกอ
นกค่วม - ดอนทราย หมู่ท่ี 7  
ต าบลทุ่งหวัง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร

 2,107,849 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหวัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ยางพารา ผักสวนครัว และข้าวไปยังแหล่งรับซ้ือและตลาดในชุมชน 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,190 คน เกษตรกร 833 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,107,849 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 19/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทาน 
(2ข-2ข-สายใหญ่ฝ่ังขวา) 
บ้านทุ่งนาหวาน หมู่ท่ี 6 
ต าบลโคกม่วง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,096 ตารางเมตร

 2,174,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลโคก
ม่วง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร
เช่น ยางพาราและไม้ผล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,167 คน 
เกษตรกร 977 คน และผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,174,000 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สข.ถ.
48-031 สายบนควน บ้านแหลม
ยาง หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 327 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,308 
ตารางเมตร

 949,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน และขนส่งสินค้าเกษตร
 เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และอาหารทะเล มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 100 คน เกษตรกร 1,000 คน และนักท่องเท่ียว 1,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

949,000                  

52 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลต าบลพะตง

 - ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 4 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง
รวม 70 เมตร หนา 0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 560 ตารางเมตร (576,000 บาท)
 - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เทศบาล 26 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร
 - ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 36 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 เมตร

 1,669,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพะตง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างและซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 สายทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผัก
ปลอดสารพิษ ไปยังตลาดรับซ้ือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
200 คน  เกษตรกร 30 คน และผู้ประกอบการแรงงาน 2 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 1,669,600 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 20/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

53 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายส่ีเลน - บ้านเกาะแลหนัง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบาง 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร
 ยาว 505 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีการก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 
3,030 ตารางเมตร

 2,060,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากบาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงมีการเล้ียงผ้ึง และผลิตน้ าผ้ึงเป็นสินค้า 
OTOP มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,400 คน เกษตรกร 150 คน 
และผู้ประกอบการ 5 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,060,000 

54 เสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 
0.05เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,864.15 ตารางเมตร ถนน
ภายในเขตเทศบาลต าบลเทพา 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
จ านวน 9 สายทาง

1. สายเกษตรขันธ์ ซอย 2 กว้าง 3.90-4 เมตร 
ยาว 114 เมตร หรือ 452.25 ตารางเมตร
2. สายเกษตรขันธ์ ซอย 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 112 เมตร หรือ 448 ตารางเมตร
3. สายพัฒนาชุมชน กว้าง 4-5.9 เมตร 
ยาว 216 เมตร. หรือ 1,074 ตารางเมตร
4. สายมีเน๊าะอุทิศ กว้าง 6-6.30 เมตร 
ยาว 212 เมตร 1,275.75 ตารางเมตร
5. สายประธานสุขา ซอย 1 กว้าง 6.8-8 เมตร 
ยาว 167 เมตร หรือ 1,186.10 ตารางเมตร
6. สายเทพา ซอย 2 กว้าง 2-2.50 เมตร 
ยาว 167 เมตร หรือ 596.50 ตารางเมตร
7. สายเกษตรขันธ์ ซอย 4 กว้าง 4.8-5 เมตร 
ยาว 110 เมตรหรือ 544 ตารางเมตร
8. สายเกษตรขันธ์ ซอย 5 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตรหรือ 428 ตารางเมตร
9. สายเกษตรขันธ์ ซอย 6 กว้าง 7.9-10.7 เมตร 
ยาว 97 เมตร หรือ 859.55 ตารางเมตร

 2,693,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเทพา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จ านวน 9 สายทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยาง ไม้ผล มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,693,000          

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 21/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

55 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก คลองยางแดง 1

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 25 เมตร 
(ช่วง 7.5-10-7.5 เมตร 3 ช่วง) หมู่ท่ี 6, 8 
ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 2,588,800 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรของชุมชน เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และข้าว ออกสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
 3,500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,588,800 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านดอนข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 5-บ้านโคกแม่เตย (โลกลืม)
 หมู่ท่ี 3 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง
 จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านดอนข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 5-บ้านโคกแม่เตย 
(โลกลืม) หมู่ท่ี 3 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือได้พ้ืนท่ีลดยางไม่น้อยกว่า
 4,500 ตารางเมตร จ านวน 1 สาย

 4,130,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพะวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยาง ข้าว 
และพืชผัก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,500 คน และผู้ประกอบการ 
5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 4,130,000 

57 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายกุโบร์จีน หมู่ท่ี 2

 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 910.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมทางเช่ือม
ไม่น้อยกว่า 5,621.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

 3,558,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพา

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
ยางพารา ผลไม้ (ลองกอง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 452 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,558,800 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 22/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

58 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทอนโบรง 
หมู่ท่ี 2,3

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร ต าบลคลองหลา 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 2,770,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น น้ ายางสด
 และผลไม้ ช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและ
สามารถขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดได้รวดเร็วมากข้ึน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 750 คน เกษตรกร 500 คน และผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,770,000 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายพังส้ม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 438 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,752.00 เมตร ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2, 3 
ต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ

 1,303,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดีหลวง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด
 พริก มะพร้าว และผลผลิตจากต้นตาลโตนด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
 500 คน และผู้ประกอบการท่องเท่ียว 20 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 

 1,303,000 

60 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายปลักลาน - บ้านเลียบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า 4,250 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ขนาด
กว้างข้างละ 0.5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.5 เมตร 
และเสริมท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร จ านวน 8 
ท่อน ในพ้ืนท่ีบ้านเลียบ หมู่ท่ี 3 ต าลสะกอม 
อ าเภอจะนะ

 3,236,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะกอม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเสริมท่อระบายน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร เช่น แตงโม ฟักทอง และประมงพ้ืนบ้านเข้าสู่ตลาดและ
โรงงานแปรรูปในพ้ืนท่ี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 1,086 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,236,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 23/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายริมคลองพัฒนาท่ิดิน
ฝ่ังตะวันตก  

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า6,000 ตารางเมตร

 3,904,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเขียด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงการพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ
 มะม่วง ตาลโตนด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน และเกษตรกร 
200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,904,000 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเหมืองหน้าโรงเรียน
วัดคลองเป็ด (รหัสสายทาง 
สข.ถ.83-049) หมู่ท่ี 8 ต าบล
ท่าบอน อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร

 3,846,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าบอน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ ามัน ข้าว 
พืชผักสวนครัวและกุ้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน หมู่ท่ี 8 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,846,000 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ า สายป่าเกาะ-
สระน้ า หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบ
ระบายน้ า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 510 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,536 ตารางเมตร

 4,002,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลชะแล้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบายน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางและเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ตาลโตนด พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สัญจร 715 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 4,002,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 24/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเหมืองส่งน้ าชลประทาน 
หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ท่ี 1 ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 7,864,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแค

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งข้าวเปลือกและพืชผัก
ออกสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และเกษตรกร 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 7,864,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองบางเหรียง
 (สข.ถ.105-026)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองบางเหรียง ผิวจราจร หนา 0.10 เมตร 
ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 292.00 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,132.00 ตารางเมตร

 8,301,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบาง
เหรียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ส าคัญ เช่น ผัก มะพร้าว กล้วย ออกสู่ตลาดในอ าเภอหาดใหญ่ 
และจ าหน่ายบริเวณตลาดนัด วัดบางเหรียง ช่วยลดปัญหาการถูกกดราคา
ผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 70,000 คน 
ผู้ประกอบการ 500 ราย และเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 8,301,000 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายโพรงจระเข้ – โคกเมา 
หมู่ท่ี 9 ต าบลขุนตัดหวาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 3,340.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังปิดขอบ

 2,235,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนตัด

หวาย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น 
น้ ายางพารา ปาล์มน้ ามัน แตงกวา และข้าวโพด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 468 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,235,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 25/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

67 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล หอถังแชมเปญ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 9 บ้านเลียบ
 ต าบลฉาง อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
หอถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ท่ี 9 บ้านเลียบ ต าบลฉาง 
อ าเภอนาทวี

 1,115,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฉาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างระบบน้ าประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลหอถังแชมเปญ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับ
การเกษตรและอุปโภคบริโภค ช่วยให้ประชาชนมีน้ าใช้ท่ีเพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภคและท าเกษตรในครัวเรือน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 409 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 1,115,000 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 5 สายแยกวังหิน - สวน
นายแต้ม (ต่อเน่ือง) กว้าง 4.0 
เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร
 ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า

 2,252,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะ

สะบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา
 ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกร
 150 คน และผู้ประกอบการ 2 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,252,000 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ริมคลองสว่างอารมณ์ ฝ่ังตะวันตก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางดินลูกรัง 0.05 เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

 3,656,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าขาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ข้าว พืชผัก สัตว์น้ า และเน้ือสัตว์ ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 90 คน และ
ผู้ประกอบการ 150 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,656,000 

เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 26/28



มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

70 ก่อสร้างถนนสายเปรมวารีอุทิศ 
ช่วงท่ี 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่

 3,176,960 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
ไร่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตร เช่น 
น้ ายางพารา ไปยังผู้รับซ้ือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
เกษตรกร 120 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 3,176,960 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเร่ิมเจริญ หมู่ท่ี 9 ต าบลชิงโค

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเร่ิมเจริญ
 หมู่ 9 ต าบลชิงโค สิงหนคร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร 
จ านวน 1 เส้นทาง

 2,892,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชิงโค

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร การขนส่งและรักษาคุณภาพของ
สินค้า OTOP ของชุมชน เช่น มะม่วงพิมเสนเบา ให้กับผู้รับซ้ือเพ่ือน าไป
แปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อ่ิม ตลอดจนการขนส่งสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต OTOP และสินค้าเกษตร 
จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,892,600 

72 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเคล่ือนอุทิศ-คลองอาทิตย์
หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนา 0.05 
เมตร ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลบ่อดาน 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 10,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อดาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร
เช่น ข้าว อ้อย ดอกดาวเรือง และฟักทอง มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 1,560 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 10,400,000 
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มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

73 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ AC ถนน
สายเทศบาล 18 หมู่ท่ี 3 ต าบล
บ่อตรุ

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือผิวจราจรรวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000
 ตารางเมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลบ่อตรุ

 2,470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อตรุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ข้าว ตาลโตนด และผัก ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผลผลิตนาข้าว ตาลโตนด และผัก 1,000 คน 
ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว 200 ราย และประชาชน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

 2,470,000 

74 พัฒนาพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ าและ
เส้นทางเช่ือมในสวนสาธารณะ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

1. อาคารศาลาท่ีพัก 1 แห่ง 0.72 ล้านบาท
2. อาคารชมทิวทัศน์ 1 แห่ง 1.48 ล้านบาท
3. อาคารสุขา ชาย - หญิง 1.01 ล้านบาท
4. ลานกิจกรรม พร้อมจุดขายของท่ีระลึก 
6.07 ล้านบาท
5. จัดซ้ือรถจักรยาน จ านวน 20 คัน 
0.1 ล้านบาท
6. งานระบบระบายน้ า 1.70 ล้านบาท
7. งานขอบคันหิน คสล.ขนาด 0.2x0.65 เมตร
 0.99 ล้านบาท
8. งานดาดคอนกรีต 2.07 ล้านบาท
9. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 
4.40 ล้านบาท
10. งานท่อลอดเหล่ียม คสล.ขนาด 3-1.8x1.8 
เมตร 0.50 ล้านบาท
11. งานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร 

        24,900,000 เทศบาลนคร
หาดใหญ่

เทศบาลนคร
หาดใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวบริเวณสวนสาธารณะหาดใหญ่ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของ
จังหวัดและของภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ปีละประมาณ 3,000,000 คน สามารถสร้างรายได้ปีละ 
48,000 ล้านบาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. กิจกรรมท่ี 5 การจัดซ้ือรถจักรยาน จ านวน 20 คัน เป็นเงิน
100,000 บาท เห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ เน่ืองจากจ าเป็น
ต้องมีการซ่อมบ ารุงจักรยานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความย่ังยืนของการใช้งาน 
คงหลือวงเงินท่ีเห็นสมควรให้สนับสนุน จ านวน 24,800,000 บาท

        24,800,000 

357,847,641     348,777,302     รวม 74 โครงการ
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ
แรงงานรองรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

ฝึกอบรมหลักสูตรอาชพีเสริมสาขาเทคนิคการขบั
รถลากจงู (รถหัวลาก) จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
 รวม 40 คน (อบรมรุ่นละ 20 วนั)

 1,000,000 จงัหวดัสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 12 สงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมอืแรงงาน
ในการขบัรถลากจงู (รถหัวลาก) ที่มค่ีาใชจ้า่ยในการอบรมค่อนขา้งสูง 
เฉล่ีย 25,000 บาทต่อคน และขาดความชดัเจนของกลุ่มเปูาหมาย
ซ่ึงต้องมคุีณสมบัติเฉพาะ อาทิ ต้องมใีบอนุญาตขบัขี่ประเภทหัวลาก เป็นต้น

2 ผลิตภาชนะบรรจอุาหารและ
กระถางต้นไมจ้ากวสัดุธรรมชาติ

1. จดัซ้ือเคร่ืองขึ้นรูปภาชนะบรรจอุาหารและ
กระถางต้นไม ้และแมพ่ิมพ์ส าหรับขึ้นรูปภาชนะ
บรรจอุาหารและกระถางต้นไม ้3 ชดุ ชดุละ 
160,000 บาท 
2. ในระยะต่อไปจะจดัต้ังกลุ่มอาชพีผลิตภาชนะ
บรรจอุาหารและกระถางต้นไมจ้ากวสัดุธรรมชาติ 
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการน าวสัดุ
ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์

              480,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือเคร่ืองขึ้นรูปภาชนะบรรจอุาหาร
เพียงอยา่งเดียว โดยไมไ่ด้ระบุกลุ่มเปูาหมาย การบริหารจดัการและการ
ด าเนินงานในระยะต่อไปที่ชดัเจน ตลอดจนไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน นอกจากนี้ โครงการ
ไมเ่ป็นไปตามคู่มอืฯ กจิกรรมการด าเนินงานเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพียง
อยา่งเดียว

3 ผลิตปุ๋ยอนิทรียจ์ากขยะอนิทรีย์ จดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใชจ้ลิุนทรีย ์
(Food Waste Recycling Machine) 1 เคร่ือง

           1,400,000 เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จลิุนทรียเ์พียงอยา่งเดียว โดยไมไ่ด้ระบุกลุ่มเปูาหมาย ขาดการบริหารจดัการ
และการด าเนินงานในระยะต่อไปที่ชดัเจน ตลอดจนไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยง
ในการฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน นอกจากนี้ โครงการไมเ่ป็นไป
ตามคู่มอืฯ กจิกรรมการด าเนินงานเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพียงอยา่งเดียว

4 ส่งเสริมการผลิตพืชด้วยระบบ
โรงเรือนอจัฉริยะ

1. อบรมให้ความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
พืชด้วยระบบอจัฉริยะ จ านวน 16 รุ่น 
(รุ่นละ 20 คน) 
2. กอ่สร้างโรงเรือนอจัฉริยะขนาด 6 x 20 x 3.7 
เมตร จ านวน 32 โรง 
3. ติดต้ังระบบน้ า ระบบโซล่าเซลล์ ระบบระบาย
อากาศ ระบบควบคุมอณุหภมู ิความชื้น และ
สมาร์ทฟาร์ม จ านวน 32 ชดุ

 15,790,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนโรงเรือน
อจัฉริยะเพื่อการท าการเกษตร ซ่ึงมต้ีนทุนค่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสูง เป็นค่าโรงเรือน
เฉล่ีย 484,500 บาทต่อโรงเรือน และขาดความชดัเจนในการบริหารจดัการและ
การบ ารุงรักษาในโรงเรือนที่จะแสดงให้เห็นถงึ
ความยั่งยนืของโครงการ

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดสงขลา

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 กอ่สร้างโรงเกบ็และลดความชื้น
ขา้วเปลือก

1. กอ่สร้างโรงเกบ็และอบลดความชื้นขา้วเปลือก 
ขนาดกวา้ง 20 x 25 เมตร โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 500 ตารางเมตร 
2. กอ่สร้างลานคอนกรีตตากขา้วเปลือก ขนาด
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,900 ตารางเมตร
3. กอ่สร้างส านักงาน ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 63 
ตารางเมตร

 12,396,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการมลัีกษณะกจิกรรมที่ไมส่อดคล้อง
กบัหลักเกณฑ์ที่ระบุไวใ้นคู่มอื โดยเป็นการสนับสนุนครุภณัฑ์โรงเรือน ลานตาก
 และส านักงานให้กบัสมาชกิกลุ่มขา้วแปลงใหญ่อ าเภอ
ระโนดเพียงอยา่งเดียว

6 เพิ่มประสิทธภิาพการแปรรูปและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโร
บัสต้าสะบ้ายอ้ย

1. กอ่สร้างโกดังเกบ็เมล็ดและส านักงาน (กวา้ง 16
 เมตร ยาว 25 เมตร) 1 หลัง 
2. อาคารบรรจภุณัฑ์และจ าหน่ายสินค้า (กวา้ง 16
 เมตร ยาว 16 เมตร) 1 หลัง 
3. อาคารโรงสีเมล็ดกาแฟ (กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร) 1 หลัง และห้องน้ ารวม (กวา้ง 2.6 เมตร 
ยาว 7.5 เมตร) 1 หลัง

 7,677,700 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นโครงการมลัีกษณะกจิกรรมที่ไมส่อดคล้อง
กบัหลักเกณฑ์ที่ระบุไวใ้นคู่มอืโดยเป็นการสนับสนุนครุภณัฑ์โรงเรือน และ
อาคาร ให้กบักลุ่มผู้ปลูกกาแฟเพียงอยา่งเดียวและไมม่เีอกสารยนืยนัให้ใชพ้ื้นที่
เพื่อด าเนินการกอ่สร้างจากกรมธนารักษ์

7 ขยายชอ่งทางการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภยัและผลิตภณัฑ์
ชมุชนต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้า
ยอ้ย จงัหวดัสงขลา

1. กอ่สร้างลานตลาดนัดชมุชนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด 40 x 60 x 0.15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
(1.66 ล้านบาท)
2. กอ่สร้างคูระบายน้ ารอบบริเวณร้านค้าชมุชน
และตลาดนัดชมุชน ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร รวม
ระยะทาง 150 เมตร 
3. กอ่สร้างบ่อพักน้ าเสีย ขนาดความจ ุ10,000 
ลิตร จ านวน 2 ถงั
4. กอ่สร้างระบบประปา 1 แห่ง
5. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบ
ตลาดนัดชมุชน ขนาด 6 x 200 x 0.15 เมตร 1 
สาย
6. ติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูาพร้อมระบบแสงสวา่ง 1 ชดุ

 4,651,415 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างตลาดเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนในหมู่บ้าน การด าเนินกจิกรรมไมส่อดคล้องกบัภารกจิของ
หน่วยด าเนินงาน และขาดความชดัเจนในการบริหารจดัการ
ที่แสดงให้เห็นถงึความยั่งยนืของโครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 2/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 เพิ่มประสิทธภิาพการแปรรูปส้ม
แขกอ าเภอสะบ้ายอ้ย

สนับสนุนอปุกรณ์ส าหรับการพัฒนาการแปรรูป
ส้มแขก ได้แก่
1. เคร่ืองอบส้มแขกรุ่นพรีเมี่ยม HP D20T จ านวน
 2 เคร่ือง 
2. เคร่ืองบดต่อเนื่องอตุสาหกรรมรุ่น AGF 230 
จ านวน 1 เคร่ือง 
3. เคร่ืองบรรจแุคปซูลอตัโนมติั รุ่น NJP-400 Clip
 28016 (4K) จ านวน 1 
4. เคร่ืองฆา่เชื้อ U.H.T จ านวน 1 เคร่ือง
5. เคร่ืองซีลสูญญากาศ รุ่น VF 500 จ านวน 1 
เคร่ือง

 2,411,275 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพื่อต่อยอดการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียว ไมม่กีารฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถงึขาดความชดัเจน
ในการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาที่แสดงให้เห็นถงึความยั่งยนื
ของโครงการ

9 สร้างความเขม้แขง็และต่อยอด
กจิกรรมกลุ่มแมบ่้านเกษตรกร
ดอกไมจ้นัทน์บ้านหัวสวน

สนับสนุนวสัดุการผลิตดอกไมจ้นัทน์ให้กบักลุ่ม
แมบ่้านเกษตรกดอกไมจ้นัทน์บ้านหัวสวน หมู่ 1 
ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จ านวน 13 รายการ
 ได้แก ่กลีบดอกไมจ้นัทน์ เกสรดอกไม ้เทียนไข 
ธปู โอเอซีส กาว พาน กระดาษยน่ ผ้ามา่น ผ้าขาว
 ถาดพลาสติก และกระดาษสา เป็นต้น

 140,600 จงัหวดัสงขลา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมลัีกษณะกจิกรรมที่ไมส่อดคล้องกบั
หลักเกณฑ์ที่ระบุไวใ้นคู่มอืฯ โดยเป็นการสนับสนุนครุภณัฑ์ให้กบักลุ่มแมบ่้าน
เพียงอยา่งเดียว

10 อบรมพัฒนาจดัต้ังกลุ่มน้ ายางสด
เพื่อรวมกลุ่มขายผ่านตลาดกลาง
ยางพาราจงัหวดัสงขลา

1. อบรมเกษตรกรผู้ท าสวนยางจ านวน 450 คน 
(9 รุ่น รุ่นละ 50 คน 1 วนั)  โดยให้ความรู้เร่ือง
ภาวะและสถานการณ์ยางพารา และรูปแบบการ
ขายน้ ายางของตลาดและเกษตรกร - ให้ความรู้
เร่ืองการจดัต้ังกลุ่ม/สถาบัน/ตลาดน้ ายาง 
2. จดัต้ังกลุ่มน้ ายางสดเพื่อรวมกลุ่มขายผ่านตลาด
กลางยางพาราจงัหวดัสงขลา
3. ติดตามประเมนิผล

 461,750 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้กบัเกษตรกร
สวนยางพาราเพื่อการรวมกลุ่มและจ าหน่ายน้ ายางโดยไมผ่่านพ่อค้าคนกลาง 
ซ่ึงการด าเนินงานไมส่อดคล้องกบัภารกจิของหน่วยงาน ควรเป็นภารกจิของ
หน่วยงานที่มภีารกจิรับผิดชอบโดยตรง

11 ยกระดับคุณภาพ "ไกท่อดหาดใหญ่"
 ให้เป็นเอกลักษณ์ตราสินค้าประจ า
ถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิและการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา

1. อบรมประชาชนและผู้ประกอบการไกท่อด
หาดใหญ่ จ านวน 120 คน (1 รุ่น 1 วนั)
2. จดัซ้ือวสัดุฝึกอบรม อาทิ เนื้อไก ่เคร่ืองปรุง 
น้ ามนัทอด

 100,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมผู้ประกอบการไกท่อด 
ให้มคุีณภาพและมาตรฐานเดียวกนั โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้า่ย
ในการเชา่สถานที่และค่าวสัดุประกอบการฝึกอบรมที่ขาดความชดัเจนของการ
พัฒนารูปแบบธรุกจิไกท่อด อยา่งไรกต็ามค่าใชจ้า่ยของโครงการ
อาจไมเ่หมาะสม

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 3/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

12 เที่ยวปันสุขกระตุ้นเศรษฐกจิจาก
เมอืงสู่ชมุชนจงัหวดัสงขลา

จา้งเหมาจดักจิกรรมเที่ยวปันสุขกระตุ้นเศรษฐกจิ
จากเมอืงสู่ชมุชนจงัหวดัสงขลา จ านวน 10 คร้ัง 
คร้ังละ 30 คน (กจิกรรมน าผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและกลุ่มเครือขา่ยท่องเที่ยวชมุชน 
เดินทางท่องเที่ยวเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว โดย
ใชร้ถตู้ปรับอากาศและเผยแพร่ทางส่ือออนไลน)์

 957,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริมและ
กระตุ้นการท่องเที่ยว ที่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรม
ที่ไมไ่ด้กอ่ให้เกดิการพัฒนาอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนโดยตรง ตลอดจน
ขาดการระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ

13 กระตุ้นเศรษฐกจิเชื่อมเครือขา่ย
การท่องเที่ยวต่างภมูภิาคสู่จงัหวดั
สงขลา

จา้งเหมาจดักจิกรรมกระตุ้นเศรษฐกจิ โดย
ด าเนินการจดัประชมุ/สัมมนา/ส่งเสริมการขาย
และทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว จ านวน 1 คร้ัง 
300 คน (น าผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาประชมุ 
สัมมนา ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน OTOP นวตัวถิ ีโดย
รถยนต์ปรับอากาศและประชาสัมพันธก์จิกรรม)

 1,100,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรมส่งเสริม
และกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรม
ที่ไมไ่ด้กอ่ให้เกดิการพัฒนาอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนโดยตรง ตลอดจน
ขาดการระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ

14 พัฒนาศักยภาพเครือขา่ยด้านการ
ท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสงขลา

1. ฝึกอบรมทักษะการท าส่ือออนไลน์ด้านการ
ท่องเที่ยวและกฬีา เพื่อมาปรับใชใ้นการเผยแพร่
ผ่าน Youtube facebook และ Instagram ให้
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกฬีา (อบรม 1 รุ่น 
รุ่นละ 3 วนั 60 คน)
2. พัฒนาศักยภาพเครือขา่ยด้านความปลอดภยั
แกน่ักท่องเที่ยว (อบรม 1 รุ่น รุ่นละ 2 วนั 65 คน)

 365,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมทักษะการท าส่ือ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การระบุงบประมาณในรายละเอยีดโครงการ 
เอกสารโครงการระบุงบประมาณไมส่อดคล้องกนั กจิกรรมและงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาที่ไมก่อ่ให้เกดิการสร้างอาชพีและสร้างรายได้
ให้กบัชมุชนโดยตรง และไมแ่สดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินโครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 4/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 Samila Beach Run (สมหิลาบีช 
รัน)

จา้งเหมาจดักจิกรรม โดย
1. รับสมคัรผู้สนใจ (จ านวน 2,000 คน) สมคัร
ด้วยตนเองและสมคัรออนไลน์
2. จดัซ้ือรางวลัและของที่ระลึก
   - ผู้ชนะเลิศประเภท Mini marathon 1-3 
รางวลั 
   - ผู้ชนะเลิศประเภท Fun run 1-3 รางวลั 
   - เหรียญรางวลัและเส้ือส าหรับผู้เขา้แขง่ขนั
   - ของที่ระลึกนักวิง่แต่งกายแฟนซี
3. แถลงขา่วการจดังาน Samila Beach Run 
(สมหิลา บีช รัน)
4. จดัพิธเีปิดงาน Samila Beach Run 
5. ประชาสัมพันธ ์ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และส่ือที่
เกี่ยวขอ้ง

 1,354,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัแขง่ขนัวิง่เพื่อการส่งเสริมและ
กระตุ้นการท่องเที่ยว อยา่งไรกต็าม งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาจดั
กจิกรรมที่ไมก่อ่ให้เกดิการพัฒนาอาชพีและรายได้ให้กบัชมุชนโดยตรง และยงั
ไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการด าเนินงานที่มคีน
จ านวนมาก ไมส่อดคล้องกบัมาตรการปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ศบค. จงัหวดัก าหนด

16 มหกรรมการแขง่ขนัการน าเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร
ในจงัหวดัสงขลาโดยใชส่ื้อ 
Youtuber

จา้งเหมาจดั SMEs Fair 3 วนั โดย
1. รับสมคัรผู้สนใจ โดยสมคัรด้วยตนเองและ
สมคัรออนไลน์
2. รางวลัและของที่ระลึก
   - ผู้ชนะเลิศประเภทสถานที่ท่องเที่ยว 
ประเภทร้านอาหาร ประเภทความคิดสร้างสรรค์
3. จดัแถลงขา่วการจดังาน 
4. กจิกรรมประชาสัมพันธ ์ด าเนินการ
ประชาสัมพันธก์ารจดังานภายในประเทศ
5. การจดัพิธมีอบรางวลั ในงาน SMEs Fair

 2,000,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัมหกรรมการแขง่ขนังบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรมที่ไมก่อ่ให้เกดิอาชพีและรายได้ให้กบัชมุชน
โดยตรง และยงัไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินกจิกรรม รวมทั้งกจิกรรม
เป็นการด าเนินงานที่มคีนจ านวนมาก อาจจะไมส่อดคล้องกบัมาตรการปูองกนั
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ศบค. จงัหวดัก าหนด

17 การน าศิลปะและวฒันธรรมด้าน
ศิลปะการแสดงและอาหารไทย
ภาคใต้บริการผู้เขา้ชม และ
นักท่องเที่ยว สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวทิยาลัยทักษิณ

1. จดักจิกรรมการแสดงทางด้านศิลปะและ
วฒันธรรมไทยภาคใต้ เชน่ โนรา หนังตะลุง เพลง
บอก และตันหยง ดนตรีไทย เป็นต้น
2. จดักจิกรรมการสาธติและจ าหน่ายอาหารไทย
ภาคใต้
3. จดันิทรรศการ/เอกสารเพื่อเผยแพร่
4. จดัประกวด การแขง่ขนัการประกอบอาหาร

 708,800 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักจิกรรมงานแสดงศิลปวฒันธรรม 
และจ าหน่ายอาหารไทยภาคใต้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อยา่งไรกต็ามขาด
รายละเอยีดการด าเนินกจิกรรม รวมทั้งเป็นการด าเนินงาน
ที่มคีนจ านวนมาก อาจจะไมส่อดคล้องกบัมาตรการปูองกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ ศบค.จงัหวดัก าหนด

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 5/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

18 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชมุชนจงัหวดัสงขลา

1. จดัซ้ือรถชมววิบริการนักท่องเที่ยว ขนาดไม่
น้อยกวา่ 25 ที่นั่ง จ านวน 2 คัน 
2. จดัซ้ือเรือคายกัและเส้ือชชูพี (ส าหรับหมู่บ้าน
คลองควายและหมู่บ้านบาโหย) 
(เรือ 1 ที่นั่งพร้อมไมพ้าย 4 ล า เรือ 2 ที่นั่งพร้อม
ไมพ้าย 16 ล า เส้ือชชูพี 20 ตัว)
3. จดัซ้ือรถจกัรยานเสือภเูขา ส าหรับหมู่บ้านบา
โหย/บ้านโหนด จ านวน 30 คัน
4. จดัซ้ือเต้นท์นอนส าหรับหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชมุชน บ้านบาโหย บ้านโหนด จ านวน 100 หลัง

 2,298,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์ เชน่ รถราง เรือคายคั 
เส้ือชชูพี รถจกัรยาน และเต้นท์ ให้กบัชมุชนท่องเที่ยว ซ่ึงไมเ่ป็น
ไปตามคู่มอืฯ และเป็นการแจกครุภณัฑ์ให้กบัชมุชน และเอกสารเสนอราคาไม่
ครบถว้น

19 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในสวน
ประวติัศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์

1. กอ่สร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ด้านพฤกษา
ศาสตร์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น วงเงิน 
2,590,000 บาท
2. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณลาน
แคมปิ้ง วงเงิน 739,000 บาท

 3,329,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมอืงจงัหวดั

สงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างและปรับปรุงอาคาร
ศูนยเ์รียนรู้ด้านพฤกษาศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น 
โดยขาดรายละเอยีดผู้ดูแลรักษาและบริหารจดัการหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมทั้งไมร่ะบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และขาดความเชื่อมโยงกบั
การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน

20 มองประวติัศาตร์ผ่านการท่องเที่ยว
ทางวฒันธรรม

1. ออกแบบเส้นทางในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงเกา่หวัเขาแดง
เพือ่การน าเทีย่ว (50 คน 2 วัน)
2. อบรมการจดัการทีพ่ักชุมชน (50 คน 2 วัน)
3. อบรมอาสาสมคัรน าเทีย่ว (50 คน 2 วัน) 
4. ทดลองเส้นทางท่องเทีย่วร่วมกบัภาคเอกชนและ
ชุมชนในพืน้ที ่(50 คน 1 วัน)
5. สังเคราะหก์จิกรรมการทดลองเส้นทางเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนา 
6. จดัท าคู่มอืการท่องเทีย่วและพัฒนาส่ือออนไลน์ 
(จา้งเหมาเกบ็ขอ้มลู ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์)
7. พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพือ่การท่องเทีย่ว (อบรม 
50 คน 2 วัน)
8. จดัท าหลักสูตรการท่องเทีย่ววัฒนธรรมชุมชน
หวัแดง (30 คน 2 วัน)

 2,014,100 จงัหวดัสงขลา ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจยั
การผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน อยา่งไรกต็าม กจิกรรม
การด าเนินงานบางส่วนไมส่อดคล้องกบัภารกจิของหน่วยด าเนินงาน และ
โครงการไมไ่ด้ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 6/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 ส่งเสริมและพัฒนาหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) สงขลา

1. พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ OTOP 
จงัหวดัสงขลา
   - อบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 120 คน
 1 วนั (ระดับ 1-2 ดาว)
   - จา้งเหมาพัฒนาบรรจภุณัฑ์และผลิตบรรจุ
ภณัฑ์ 50 ผลิตภณัฑ์ๆ ละ 35,000 บาท
2. จดัมหกรรมการแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
OTOP 1 คร้ัง 10 วนั จ านวน 345 บูธ 
(5 ล้านบาท)

 6,834,000 จงัหวดัสงขลา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการตลาดและการแปรรูปสินค้า
เกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น 
โดยไมร่ะบุชนิดผลิตภณัฑ์ และกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน นอกจากนี้ กจิกรรมการ
จดัมหกรรมฯ ยงัไมม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นการจดัในสถานที่ปิด (ศูนย์
ประชมุนานาชาติหาดใหญ่) ซ่ึงมกีารรวมคนจ านวนมาก อาจไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากไมส่อดคล้องกบัมาตรการปูองกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามที่ ศบค.จงัหวดัก าหนด

22 พัฒนาชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตั
วถิเีชงิสร้างสรรค์

1. การบริหารจดัการและการจดัท าแผนธรุกจิ
ชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิ ี(137 คน 2 วนั)
2. พัฒนาฐานขอ้มลูแหล่งท่องเที่ยว (อบรม 36 
คน 
3 วนั) และประชาสัมพันธ ์(จา้งเหมาแปลเอกสาร
เป็นภาษาต่างประเทศ)
3. สร้างระบบจดัเกบ็ขอ้มลู Big data 
4. จดัสร้างระบบน าเที่ยวชมุชน OTOP นวตัวถิ ี
(website) เชงิแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวพิเศษ 
Personal Route Trip Sharing

 1,726,890 จงัหวดัสงขลา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ชมุชนท่องเที่ยว และ
จดัท าฐานขอ้มลูด้านการท่องเที่ยวชมุชน ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจา้งเหมาที่การด าเนินงานไมก่อ่ให้เกดิการสร้างอาชพีและรายได้ให้กบั
ชมุชนโดยตรง ขาดความชดัเจนของการบริหารจดัการในระยะต่อไป

23 ส่งแสริมและพัฒนาอาหาร
ปลอดภยัด้วยกลไกประชารัฐ

1. ประชมุเชงิปฎบิัติการเครือขา่ยอาหารปลอดภยั
จงัหวดัสงขลา (อบรมเครือขา่ย 72 คน 2 วนั)
2. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั (อบรม 80 คน 2 วนั) 
3. ส่งเสริมการตลาด สร้างการรับรู้ สร้างความ
เชื่อมั่นอาหารปลอดภยั (จดัเตรียมสถานที่ วสัดุ 
อปุกรณ์ในการจ าหน่ายอาหาร 4 คร้ัง คร้ังละ 3 
วนั)

 1,518,560 จงัหวดัสงขลา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการตลาด การแปรรูปสินค้า
เกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน การระบุตัวชี้วดัและผลลัพธข์องโครงการขาดความ
ชดัเจนในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงานสร้างอาชพีและฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบั
ท้องถิ่นและชมุชน รวมถงึงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
จดังานจ าหน่ายอาหารที่ไมไ่ด้ระบุสถานที่ด าเนินการที่ชดัเจน

24 พัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว Songkhla MICE City

 - จดังานของดีไทยแลนด์ ชายแดนบ้านเรา 
(อ าเภอสะเดา)
 - จดังาน Hatyai Hard Sale
 - จดังานสัปดาห์อาหาร หรอยจงัฮู้
 - จดังานมหกรรมไกท่อดหาดใหญ่ฯ

 4,100,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า จ านวน 3 พื้นที่ ขาดความชดัเจนในการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ให้กบัท้องถิ่นและชมุชน รวมถงึการจดักจิกรรมเป็นการรวมคนจ านวนมาก อาจ
ไมส่อดคล้องกบัมาตรการปูองกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จงัหวดัก าหนด รวมทั้งการระบุผลผลิต
 ตัวชี้วดัและผลลัพธข์องโครงการไมช่ดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 7/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม
“ของดีเมอืงสงขลา Singora 
Festival 2021”

1. จา้งจดังานท่องเที่ยววฒันธรรมเมอืงเกา่สงขลา 
Singora’s Night (3 วนั)
2. จา้งจดังาน Songkhla Seafood Festival 
2021 (3 วนั)

 3,800,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังานเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่เป็นการรวมคนจ านวนมาก อาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการ
ปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จงัหวดัก าหนด 
รายละเอยีดงบประมาณในแบบฟอร์มไมส่อดคล้องกบัวงเงิน
ในบัญชโีครงการ 3,698,000 บาทรวมถงึขาดความชดัเจนในการเชื่อมโยงไปสู่ง
การฟื้นฟูเศรษฐกจิของท้องถิ่นและชมุชน

26 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวถิี
ใหม ่(New Normal)

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ าคลองแหใน
รูปแบบวถิใีหม ่(New Normal)
   - แสดงดนตรี ศิลปะพื้นบ้าน สาธติการ
ท าอาหาร ประกวดภาพถา่ย นิทรรศการ 
ประชาสัมพันธต์ลาด และจดัตลาดน้ า
2. ปรับปรุงภมูทิัศน์ภายในตลาดน้ าคลองแห
   - จดุถา่ยภาพ ปูายต้อนรับ ตกแต่งสถานที่ ปูาย
บอกทางและปูายแนะน าต่างๆ

 500,000 เทศบาลเมอืงคลอง
แห

เทศบาลเมอืง
คลองแห

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักจิกรรมแสดงศิลปะ ดนตรี และ
ตลาดน้ า รวมทั้งการปรับปรุงภมูทิัศน์ตลาดน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธข์องโครงการขาดความชดัเจนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างงานสร้างอาชพีและฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน ตลอดจน
กจิกรรมมกีลุ่มเปูาหมายจ านวนมาก อาจไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 ปรับปรุงหลาจ าหน่ายสินค้าตลาด
น้ าคลองแห

ปรับปรุงหลาจ าหน่ายสินค้าภายในตลาดน้ าคลอง
แหจ านวน 5 หลัง
- หลามะหาดใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 6 เมตร
- หลาโคกเสมด็ชนุ กวา้ง 5 เมตร ยาว 6 เมตร
- หลาฆอ้งแห่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 6 เมตร
- หลาลังกาสุกะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 22 เมตร
- หลารูสะมแิล กวา้ง 5 เมตร ยาว 24 เมตร

 1,380,299 เทศบาลเมอืง
คลองแห

เทศบาลเมอืง
คลองแห

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงสถานที่ส าหรับจ าหน่ายสินค้า
ภายในตลาดน้ าคลองแห จ านวน 5 หลัง ไมไ่ด้ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไมไ่ด้เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการ
สร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

28 กอ่สร้างตลาดเกษตร (ผัก ผลไม ้
และปศุสัตว์)

กอ่สร้างอาคารตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตร กวา้ง 20
 เมตร ยาว 20 เมตรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต าบลเปียน 
อ าเภอสะบ้ายอ้ย

 3,501,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปียน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้า
ของชมุชน ขาดการระบุตัวชี้วดั ผลลัพธ ์และการบริหารจดัการโครงการที่
ชดัเจนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงานสร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิของ
ท้องถิ่นและชมุชน
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

29 ชมุชนท่องเที่ยวต าบลร าแดง 
(แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วถิี
ตาลโตนด)

กอ่สร้างทางขึ้นแบบบันไดเหล็กสูงประมาณ 6 
เมตร พร้อมชานพัก และทางเดิน 45 เมตร ใน
พื้นที่หมู่ที่ 7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จงัหวดัสงขลา

 825,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร าแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างบันไดเหล็กพร้อมชานพักเพื่อให้
นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมการตัดน้ าตาลโตนด การด าเนินโครงการไมไ่ด้ระบุความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการที่ชดัเจน และไมเ่ชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน ตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชพี

30 อบรม Digital Marketing ส าหรับ
วสิาหกจิชมุชนเพื่อน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน

อบรม Digital Marketing ส าหรับวสิาหกจิชมุชน 
เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชน โดย
 - จา้งวทิยากรเพื่อจดัท าหลักสูตร
 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั Line OA Facebook 
(50 คน 4 วนั) ส าหรับ 5 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่ม
ชายแดน กลุ่ม 4 อ าเภอ กลุ่มเมอืงเกา่ กลุ่ม
คาบสมทุรสงขลา และกลุ่มเมอืงหาดใหญ่
 - จา้งผู้เชี่ยวชาญแปล content (10 contents) 
เป็นภาษาองักฤษและภาษาจนี

 707,000 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสงขลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้ความรู้ด้าน Digital Marketing
 ให้กบัวสิาหกจิชมุชน 5 กลุ่ม ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าสถานที่ฝึกอบรม 5 แห่ง
 (390,000 บาท) และค่าวทิยากรและผู้เชี่ยวชาญ (21 ชั่วโมง 147,000 บาท) 
ไมม่รีายละเอยีดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชดัเจน ไมไ่ด้ระบุความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการที่เชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างงานสร้างอาชพีและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน

31 งานแกไ้ขและปูองกนัน้ าท่วมทาง 
ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน 
สามแยกทุ่งหวงั - สงขลา   ระหวา่ง
 กม.9+500 – กม.10+200

 - กอ่สร้างอาคารระบายน้ า ขนาด 1.2020 x 1.50
 เมตร จ านวน 1 แถว
 - กอ่สร้างรางระบายน้ าด้านขา้ง
 - กอ่สร้างท่อเหล่ียมระบายน้ าด้านขา้งแบบฝา
เปิด ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

 3,600,000 จงัหวดัสงขลา แขวงทางหลวง
สงขลาที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและกอ่สร้างอาคารระบายน้ า
พร้อมรางและท่อลอดเหล่ียมเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมเส้นทางสัญจร กจิกรรม
การด าเนินงานเป็นการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอทุกภยัของพื้นที่ 
ที่ไมไ่ด้เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน รวมถงึ
การระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน และแผนการใชจ้า่ยเงินไมส่อดคล้องกบั
แผนการด าเนินงาน

32 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวธิ ีPavement 
In-Place Recycling) ถนนสาย 
สข.3072 แยกทางหลวงหมายเลข 
408 - บ้านคูนายสังข ์อ าเภอจะนะ
 จงัหวดัสงขลา

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย สข.
3072 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านคูนาย
สังข ์อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ระยะทาง 1.60 
กโิลเมตร

 7,500,000 จงัหวดัสงขลา แขวงทางหลวง
ชนบทสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรให้กบัชมุชน ไมไ่ด้แสดงถงึความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ขาดความชดัเจนของตัวชี้วดัและแผนการ
ด าเนินงาน และไมเ่ชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชนที่
กอ่ให้เกดิเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 9/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 กอ่สร้างแกม้ลิงบ้านสะพานยาว
พร้อมอาคารประกอบ

1. กอ่สร้างอาคาระบายน้ า พร้อมบานบังคับขนาด
 2 - 1.00 x 1.20 เมตร 
2. อาคารรับน้ า ขนาด 2 – 1.00 x 1.00 เมตร 
จ านวน 2 แห่ง
3. ขดุขยายแกม้ลิง แห่งที่ 1 พื้นที่ 23 ไร่ ลึก 5 
เมตร พร้อมเสริมคันถมบดอดัแน่นรอบสระเกบ็น้ า
 ความยาว 1,000 เมตร สูง 2 เมตร 
4. ขดุลอกแกม้ลิง แห่งที่ 2 พื้นที่ 6 ไร่ ลึก 5 เมตร 
5. คูส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 0.80
 x 0.70 เมตร (พื้นที่หน้าตัดการไหลไมน่้อยกวา่ 
0.60 x 0.60 เมตร 
6. คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 
1.00 x 1.00 เมตร

 25,000,000 จงัหวดัสงขลา โครงการ
ชลประทานสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างอาคารระบายน้ า 
การขยายและขดุลอกแกม้ลิง เพื่อกกัเกบ็น้ าปูองกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่
 โดยด าเนินการในพื้นที่มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ขาดความชดัเจนของตัวชี้วดั
และผลลัพธข์องโครงการ ไมแ่สดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชน และผลลัพธท์ี่จะกอ่ให้เกดิเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีให้กบัประชาชน รวมทั้งควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมตรพร้อมคูระบายน้ า ซอยเพชร
เกษม 38 ซอย 8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า
 ขนาดกวา้ง 5.5 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 199 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,905 
ตารางเมตร พร้อมกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 0.6 เมตร ยาว 398 เมตร

 2,703,000 เทศบาลเมอืงควนลัง เทศบาลเมอืงควนลัง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
คูระบายน้ าของชมุชนเพื่อปูองกนัปัญหาน้ าท่วมและระบายน้ าในพื้นที่ชมุชน 
ไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์อง
โครงการ และการบริหารจดัการไมช่ดัเจน ไมแ่สดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชนเพื่อกอ่ให้เกดิการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

35 ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด 
LED ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 
3-7 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงขลา

ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาดไม่
น้อยกวา่ 100 W แขนยื่นไมน่้อยกวา่ 1 เมตร รวม
ฐานคอนกรีต จ านวน 150 ชดุ บริเวณถนนสาย
เลียบริมทะเล หมู่ที่ 3-7 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสงขลา

 660,000 เทศบาลเมอืง
เขารูปชา้ง

เทศบาลเมอืง
เขารูปชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์
เพื่อส่องสวา่งบนเส้นทางถนนเลียบริมทะเลเพื่อปูองกนัอบุัติเหตุและการเกดิ
อาชญากรรม โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ขาดการระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหารจดัการ
ที่ชดัเจน

36 บูรณะถนนลาดยาง สายบ้านคู 
ต าบลเขาพระ - บ้านท่ามะปราง 
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภมู ิ
จงัหวดัสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.
1-0060

บูรณะถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 
5.00 กโิลเมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 40,000 ตาราง
เมตร

 22,800,000 องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสงขลา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ 
แผนการด าเนินงาน และการบริหารจดัการมคีวามไมช่ดัเจน
และไมไ่ด้ระบุชนิดของสินค้าเกษตรส าคัญของพื้นที่

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 10/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 ปรับปรุงและฟื้นฟูขดุลอกคลอง
ส าโรง หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 ต าบลเขา
รูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

ปรับปรุงและฟืน้ฟูคลองส าโรง 4 ช่วง 
1. คลองส าโรงจากท่อเหล่ียม ซอยต้นโดน-สะพาน
บ้านทุง่ใหญ่ หมูท่ี ่3 คลองเดิมกว้าง 40 เมตร ลึก 
2.50 เมตร ยาว 792 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร
2. คลองส าโรงสะพานบ้านทุง่ใหญ-่สะพานบ้านเกาะ
กลาง หมูท่ี ่3, 5 คลองเดิมกว้าง 40 เมตร ลึก 3 เมตร
 ยาว 1,385 เมตร ความลึกเฉล่ีย 4 เมตร
3. คลองส าโรงหลังโรงงานแมนเอ-ทางแยกบ้านปาบ 
หมูท่ี ่3, 5, 7 คลองเดิมกว้าง 30 เมตร ลึก 2.5 เมตร
 ยาว 940 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร จากสะพานบ้าน
เกาะกลาง-บ้านถาวรนิมติ หมูท่ี ่5, 7 คลองเดิมกว้าง 
40 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 1,180 เมตร ความลึก
เฉล่ีย 4 เมตร
4. คลองส าโรงบ้านถาวรนิมติ หมูท่ี ่3, 5, 7 คลอง
เดิมกว้าง 30 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,385 เมตร ลึก
เฉล่ีย 4 เมตร

 17,802,000 เทศบาลเมอืง
เขารูปชา้ง

เทศบาลเมอืง
เขารูปชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการขดุลอกคลอง
 4 ชว่งเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอทุกภยัในชมุชน โดยไมไ่ด้ระบุ
ถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธแ์ละ
การบริหารจดัการไมช่ดัเจน และแสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและชมุชนเพื่อกอ่ให้เกดิการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

38 บูรณะถนนลาดยาง สายบ้าน คลอง
โพธิ ์ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัต
ภมู ิ- บ้านกนัสามเจา้ ต าบลรัตภมู ิ
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
รหัสสายทาง สข.ถ.1-0147

บูรณะถนนลาดยางกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
4.493 กโิลเมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 26,958 ตาราง
เมตร

 15,440,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางของชมุชน เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร การระบุตัวชี้วดั 
ผลลัพธข์องโครงการ แผนการด าเนินงาน และการบริหารจดัการไมม่คีวาม
ชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน
เพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 

39 ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด 
LED ถนนสายเลียบคลอง หมู่ที่ 3, 
5 ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงขลา

ติดต้ังโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาดไม่
น้อยกวา่ 100 W เสาหลักเคลือบกลัวาไนท์ ขนาด
ไมน่้อยกวา่ 2.5 นิ้ว เสาสูงไมน่้อยกวา่ 4 เมตร 
แขนยื่นไมน่้อยกวา่ 1 เมตร และหล่อฐาน
คอนกรีตพร้อมงานขดุและติดต้ัง จ านวน 121 ชดุ

 1,754,500 เทศบาลเมอืงเขารูป
ชา้ง

เทศบาลเมอืงเขารูป
ชา้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์บนถนน
ในชมุชนเพื่อปูองกนัอบุัติเหตุและลดการเกดิอาชญากรรม การระบุตัวชี้วดั 
ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหารจดัการไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดง
ถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 11/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมคูระบายน้ าซอยเหมกลู
อนุสรณ์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 3 
เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 345 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่กอ่สร้างถนนไมน่้อยกวา่ 
1,035 ตารางเมตร พร้อมกอ่สร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.6 เมตร ยาว 
690 เมตร

 3,427,000 เทศบาลเมอืงควนลัง เทศบาลเมอืงควนลัง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคู
ระบายน้ าเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหาร
จดัการไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึ
การเชื่อมโยงกบัสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน

41 ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสวา่ง สาย
บ้านวงัใหญ่ - บ้านควนหินเภา – 
แยกแกม้ลิงบ้านวงัใหญ่ ทางหลวง
ท้องถิ่น สข.ถ.130-06 ตาม
ประกาศบัญชนีวตักรรมไทย รหัส 
07010002 หมู่ที่ 6 ต าบลวงัใหญ่ 
อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา

ติดต้ังโคมไฟถนน (LED Street light) ECO TWO
 110 W จ านวน 132 ชดุ พร้อมหมอ้แปลง 30 
KVA

 9,763,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสวา่งบนเส้นทาง
สัญจรของประชาชน เพื่อปูองกนัอบุัติเหตุและการเกดิอาชญากรรม โดยไมไ่ด้
ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์อง
โครงการ และการบริหารจดัการไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการ
เชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่
ชดัเจน

42 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย สข3061 แยกทาง
หลวง 408 บรรจบทางหลวง 43

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจร หนา 0.10 เมตร กวา้ง 21 เมตรยาว 
292 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,132 ตาราง
เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองลึก ต าบลบ้านนา 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา

 8,878,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ้านนา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั และ
ผลลัพธข์องโครงการ ไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน

43 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 
(โครงการขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟ
ส่องสวา่งต าบลประกอบ หมู่ที่ 1-7)

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาพร้อมไฟส่องสวา่ง 
จ านวน 250 ต้น (หมู่ที่ 1-7)

 15,062,341 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกอบ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการขยายเขตและติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง 
เพื่อความปลอดภยัในการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุผลผลิต ตัวชี้วดั และผลลัพธข์องโครงการ ไม่
มคีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 12/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนมติรสัมพันธ ์กวา้ง
ภายใน 0.50 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่
 1,360 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร
 กวา้งไมน่้อยกวา่ 0.50 เมตร มี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 680 ตารางเมตร

กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมติร
สัมพันธ ์กวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 
1,360 เมตร พร้อมงานขยายผิวจราจร กวา้งไม่
น้อยกวา่ 0.50 เมตร มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 680 
ตารางเมตร

 4,925,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปริก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมงานขยายผิวจราจร เพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหาอทุกภยั
ในชมุชน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหารจดัการ
ไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

45 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง
 สข.ถ.51-093 สายทุ่งแต้ว-ปุา
หมาก (ตอนที่ 2)

กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 
เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร มพีื้นที่
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 13,200 ตารางเมตร หมู่ที่ 5-9
 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวดัสงขลา

 9,388,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดย
ไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั และผลลัพธ์
ของโครงการ ไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

46 ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านคลองฉนวนจากถนนลาดยาง - 
เขาเศรษฐี หมู่ที่ 5

ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 690  เมตร 
หรือมพีื้นที่คอนกรีตรวมไมน่้อยกวา่ 2,760 เมตร

 1,653,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชมุพล

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหาร
จดัการไมม่คีวามชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายมติรภาพ
 (รหัสทางหลวง สข.ถ. 102-08)

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกท์
คอนกรีต ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 ต าบลบ่อแดง อ าเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา
- ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร
 ยาว 448 เมตร 
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,641 เมตร 
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
337 เมตร

 7,170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน การระบุตัวชี้วดั ผลลัพธข์องโครงการ และการบริหารจดัการไมม่ี
ความชดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 13/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายผิวจราจร สายบ้านวงั
เปลว - บ้านตะโล๊ะ

กอ่สร้าสถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิว
จราจร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,573 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 6,405 
ตารางเมตร

 5,109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปาดัง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขยายผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกการสัญจรของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุ
ตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

49 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน 
รอบเขาคูหา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ตอนที่ 3 ความยาวรวม 0.737 กโิลเมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,948 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร และ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ตอนที่ 1, 2, 4 ความยาวรวม 4.153 
กโิลเมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
20,765 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 
เมตร

 14,674,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลคูหาใต้ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
อ านวยความสะดวกการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดง
ถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชพีที่ชดัเจน

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตรงขา้มซอยพิทักษ์ธรรม หมู่ที่
 9 ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
คอนกรีต กวา้ง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
419 เมตร

 1,194,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหิน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดง
ถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้าง
อาชพีที่ชดัเจน

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมสะพานสายควนทง หมู่ที่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร

 9,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปริก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรให้กบัประชาชน โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดั ผลลัพธ ์และการบริหารจดัการไมช่ดัเจน 
รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

52 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่ง
โดน - บ้านท่ามว่ง หมู่ที่ 5-1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,890 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร 
หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 23,120 ตาราง
เมตร

 9,672,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ามว่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการ
เชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 14/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 ปรับปรุงโครงขา่ยคมนาคมเขต
เศรษฐกจิพิเศษ เทศบาลต าบล
ส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา (เฟส 1) จ านวน 3 สายทาง

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.4-
บ้านพรุเตียวเชื่อมถนนเลียบชายแดนไทย-
มาเลเซีย หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,650 เมตร หรือไมน่้อยกวา่ 8,250 ตารางเมตร 
(5.98 ลบ.)
2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล่ียงเมอืง
เทศบาลเมอืงสะเดา-เทศบาลต าบลส านักขาม 
หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หรือไมน่้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร (6.61 ลบ.)
3. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.
4054-ต าบลส านักขาม-ต าบลปาดังเบซาร์ หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร 
หรือไมน่้อยกวา่ 6,875 ตร.ม. (5.00 ลบ.)

 17,598,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ส านักขาม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อรองรับการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุ
ตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

54 ปรับปรุงภมูทิัศน์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวบริเวณถนน
เฉลิมพระเกยีรติ

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูทับผิวจราจรเดิมด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลาทัศน์ หนาไมน่้อยกวา่ 
0.05 เมตร ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 31,500 ตารางเมตร พร้อมงาน
ปรับระดับฝาบ่อพักในผิวจราจร จ านวน 11 บ่อ
พัก และงานตีเส้นจราจร

 11,880,000 เทศบาลนคร
สงขลา

เทศบาลนคร
สงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนและนักท่องเที่ยว
 โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

55 ปรับภมูทิัศน์ถนนปละท่าเพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลอา่ว
ไทยสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณยา่น
เมอืงเกา่

งานปรับปรุงภมูทิัศน์ถนนปละท่า 
1. ต้ังแต่ถนนชลาทัศน์ถงึแยกพระพุทธศรีสงขลา 
โดยกอ่สร้างทางเท้า งานปลูกต้นไม ้หญ้ามาเลเซีย
 งานยา้ยเสาไฟเดิมและงานติดต้ังโคมไฟถนนสูง 9 
เมตร จ านวน 17 ต้น
2. ต้ังแต่แยกพระพุทธศรีสงขลาถงึแยกหอนาฬิกา 
โดยติดต้ังโคมไฟเด่ียว จ านวน 63 ต้น และโคมไฟ
คู่ จ านวน 5 ต้น งานติดต้ังไฟจราจร จ านวน 2 ชดุ
 และงานสัญญาณไฟขา้มถนน จ านวน 3 ชดุ

 17,100,000 เทศบาลนคร
สงขลา

เทศบาลนคร
สงขลา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์เส้นทางถนน
ให้เป็นระเบียบและมคีวามสวยงามเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยไมไ่ด้แสดง
ถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน 
รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 15/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

56 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 2340 เมตร หนา 
0.05 เมตร

 6,371,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะพาน

ไมแ้กน่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่ออ านวยความสะดวกในการรองรับปริมาณการจราจรที่
เพิ่มมากขึ้น โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดั
และผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน

57 กอ่สร้างถนนลาดยาง สายขา้ง
ฟาร์มตัวอยา่ง หมู่ที่ 1

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,223 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ผิวจราจรรวมไมน่้อยกวา่ 6,115 ตาราง
เมตร

 4,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองหอยโขง่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดัและผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยง
ไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.
48-049 สายคลองสะพาน บ้าน
ยางทอง หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะใหญ่ 
อ าเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 590 เมตร 
จ านวน 1 สายทาง

 1,735,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยระบุตัวชี้วดั ผลลัพธ ์และ
การบริหารจดัการไมช่ดัเจน รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน

59 จดัซ้ือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
(Water Purifying UNIT) สมาร์ท
เพียวคอมแพ็ค (Smart Pure 
Compact) (รหัสนวตักรรมไทย 
01020004) หมู่ที่ 2 ต าบลแดน
สงวน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

จดัซ้ือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า (Water 
Purifying UNIT) สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (Smart 
Pure Compact) (รหัสนวตักรรมไทย 
01020004) หมู่ที่ 2 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระ
โนด จงัหวดัสงขลา

 615,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแดนสงวน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นจดัซ้ือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า เพื่อให้มี
น้ าสะอาดส าหรับบริโภคและอปุโภคของชมุชน อยา่งไรกต็าม โครงการไม่
เป็นไปตามคู่มอื กจิกรรมป็นการจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มเปูาหมายโดยตรง  โดยขาดการระบุผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารจดัการ
ระบบ รวมทั้งโครงการไมไ่ด้แสดงถงึความเชื่อมโยงกบัการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 16/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

60 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตภายในต าบลนาทับ หมู่ที่ 3, 
4, 7 ต าบลนาทับ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ชว่งที่ 1
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,347 เมตร หนา 0.05 
เมตร ชว่งที่ 2 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,110 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 4 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,687 เมตร หนา 0.05 เมตร หมู่ที่ 7 ชว่งที่ 1 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,215 เมตร หนา 0.05
เมตร ชว่งที่ 2 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 515 เมตร 
หนา 0.05เมตรหรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 25,121 
ตารางเมตร

 9,897,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาทับ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน ระบุตัวชี้วดั ผลลัพธ ์และการบริหารจดัการ
ไมช่ดัเจนและไมแ่สดงถงึความเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

61 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนชมุแสง 2

กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง
เฉล่ีย 6.00 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 784.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
4,704.00 เมตร

 3,115,000 เทศบาลเมอืง
บ้านพรุ

เทศบาลเมอืง
บ้านพรุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อเขา้สู่สถานปฏบิัติธรรม โดยไมไ่ด้ระบุถงึความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินการ ระบุตัวชี้วดัและการบริหารจดัการไมช่ดัเจน และไม่
แสดงถงึความเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้าง
งานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

62 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายต้นแซะ - ควนกรด หมู่ที่ 2, 3 ต าบล
ปลักหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร

 11,197,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลักหนู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเขา้สู่
สวนสาธารณะของอ าเภอ โดยไมไ่ด้ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิไ์มช่ดัเจน และไมไ่ด้แสดงถงึ
ความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน

63 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (กอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบ
ปุาพรุนางตุง (ชว่งที่ 5) หมู่ที่ 3 
บ้านบางกล่ าใต้)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบปุาพรุ
นางตุง (ชว่งที่ 5) หมู่ที่ 3 บ้านบางกล่ าใต้ ต าบล
บางกล่ า อ าเภอบางกล่ ากวา้ง 4 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรังกวา้งขา้ง
ละ 0.50 เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,200 ตารางเมตร

 3,582,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกล่ า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
บริเวณสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งพักผ่อนและออกก าลังกายของประชาชน โดย
ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน และไมไ่ด้แสดงถงึการเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 17/18



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเลียบคลอง ร.6 (ชว่งที่ 
2) (บ้านปลักธง)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 5.07 
เมตร หนา 0.20 เมตร ความยาว 628.00 เมตร 
ตามล าดับหรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,184.00 ตาราง
เมตร และกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดปากกวา้ง 0.70 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ความยาวรวม 380.00 
เมตร

           3,487,000 เทศบาลเมอืง
คอหงส์

เทศบาลเมอืง
คอหงส์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนน โดยไมร่ะบุความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน และไมเ่ชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน

9,070,339

383,951,169       รวม 64 โครงการ

ปรับลดวงเงินงบประมาณในกจิกรรมที่ไมจ่ าเป็นเร่งด่วนและการสนับสนุนปัจจยั
เกนิรายละ 5,000 บาท

ไม่เห็นควรสนับสนุน สงขลา หน้า 18/18



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดตราด

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ตราด 438,793,694 86 440,028,881 37 212,774,276 49 227,254,605

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดตราด
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 บ ารุงรักษาถนนลาดยาง AC 
สายบ้านเปร็ดนอก - ห้วงน้ าขาว 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.00 - 1.00 เมตร 
ระยะทาง 4.767 กโิลเมตร

23,080,000          จงัหวดัตราด แขวงทางหลวง
ชนบทตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเปร็ดนอก ห้วงน้ าขาว อ าเภอ
เมอืงตราด เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ทุเรียน 
เงาะ และมงัคุด รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่แหล่งเรียนรู้ระบบ
นิเวศปุาชายเลนบ้านเปร็ดใน (พิพิธภณัฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ) โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,896 คน เกษตรกร จ านวน 1,264 คน 
และผู้ประกอบการ จ านวน 35 คน และเป็นการเสนอความต้องการจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

23,080,000

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอ าเภอ-สะพานน้ าลึก 
ถนน (ขา้งสนามกฬีา) หมู่ 2 
ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร (ไมม่ไีหล่ทาง) 
ระยะทาง 1.150 กโิลเมตร

10,200,000          จงัหวดัตราด แขวงทางหลวง
ชนบทตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ าเภอ-สะพานน้ าลึก ถนน
 (ขา้งสนามกฬีา) หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะกดู เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายทะเล โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และอื่นๆ จ านวน 1,857 คน และเป็นการ
เสนอความต้องการจากประชาคมหมู่บ้านต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวดั
ตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

10,200,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดตราด

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 1/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีตสาย ตร.4029 แยก 
ทล. 3148 - อา่งเกบ็น้ าเขาระก า 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

ซ่อมผิวทางลาดยาง AC ผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.50 เมตร ระยะทาง 
2.490กโิลเมตร

12,000,000          จงัหวดัตราด แขวงทางหลวง
ชนบทตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ตร.4029 แยก ทล. 
3148 - อา่งเกบ็น้ าเขาระก า อ าเภอเมอืงตราด เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร 
ได้แก ่ทุเรียน เงาะ และมงัคุด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,415
 คนเกษตรกร จ านวน 2,943 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 10 คน และเป็นการ
เสนอความต้องการจากประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

12,000,000

4 ปรับปรุงถนนทางเขา้ท านบดินปิด
ชอ่งเขาต่ า อา่งเกบ็น้ าเขาระก า 
ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด
 จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
4-5 เมตร (ไมม่ไีหล่ทาง) ระยะทาง 1,650 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตร

16,000,000          จงัหวดัตราด โครงการ
ชลประทานตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา้ท านบดินปิดชอ่งเขาต่ า
 อา่งเกบ็น้ าเขาระก า ต าบลกระแจะ เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่
ทุเรียน และเงาะ รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่พระพุทธสิริภวู
ดมงคลชยั โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,000 คน และเกษตรกร
 จ านวน 2,000 คน และเป็นการเสนอความต้องการจากกลุ่มผู้ใชน้้ า และ
อาสาสมคัรชลประทาน (ในเขตความรับผิดชอบของฝุายส่งน้ าและบ ารุงที่ 1) 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

16,000,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 2/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6,000,000           1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เส้นทางบนฝ่ัง 
จงัหวดัตราด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะ 
ภายใต้วถิชีมุชนแบบปกติใหม ่(New Normal) 
จงัหวดัตราด (4,500,000 บาท)
2) ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์ 
OTOP จงัหวดัตราด (1,000,000 บาท)
3) เพิ่มศักยภาพชอ่งทางการตลาดผลิตภณัฑ์ 
OTOP จงัหวดัตราด ด้วย Digital Marketing 
จงัหวดัตราด (500,000 บาท)

ฟื้นฟูเศรษฐกจิฐานราก พัฒนา
สินค้า ท่องเที่ยว บริการ และ
การค้าชมุชน สร้างมลูค่าต่อยอด
ภมูปิัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชวีติวถิี
ใหม ่New Normal จงัหวดัตราด 
(6,000,000 บาท)

1,500,000เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
สินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า ด้วยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์
และออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยเห็นควรสนับสนุน กจิกรรมที่ 2 และ กจิกรรมที่ 3 
วงเงินงบประมาณรวม 1,500,000 บาท ซ่ึงกจิกรรมที่ 2 เป็นการฝึกอบรมเกี่ยว
ผ้าทอ ผ้ายอ้มสีธรรมชาติ อาหารแปรรูป และสมนุไพร ให้กบักลุ่มวสิาหกจิ 
ได้แก ่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่อ าเภอแหลมงอบ กลุ่มผ้ายอ้มสีธรรมชาติในพื้นที่
อ าเภอแหลมงอบ กลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปในจงัหวดัตราด และ กลุ่ม
ผู้ประกอบการในพื้นที่จงัหวดัตราด จ านวนรวม 70 คน และกจิกรรมที่ 3 เป็น
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มชอ่งทางการจดัจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์  (Digital 
Marketing ) ให้กบัผู้ประกอบการที่มศัีกยภาพ จ านวน 80 คน จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 40 คน (จ านวน 2 วนั) ซ่ึงทั้ง 2 กจิกรรมมคีวามคุ้มค่าและเหมาะสมใน
การด าเนินการ รวมทั้งมคีวามพร้อมในการด าเนินการ และสามารถเชื่อมโยง
การฟื้นฟูเศรษฐกจิชมุชนที่ชดัเจน  
อยา่งไรกต็าม ไมเ่ห็นควรสนับสนุนกจิกรรมที่ 1  ที่ประกอบด้วยกจิกรรมยอ่ย 
(1) ประชมุเชงิปฏบิัติการเตรียมพร้อมสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัการรับ
นักท่องเที่ยวตามแนวทางความปกติใหม ่(New Normal) และส่งเสริมชอ่งทาง
การตลาดออนไลน์ (ระดับจงัหวดั) (2) ประชมุเชงิปฏบิัติการเตรียมพร้อมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจกบัการรับนักท่องเที่ยวตามแนวทางความปกติใหม ่(New 
Normal) เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เกาะ (ชมุชนท่องเที่ยว 1 วนั จ านวน 7 หมู่บ้านๆ 
ละ 20 คน) และสนับสนุนกจิกรรมบริการการท่องเที่ยว (ตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่งท่องเที่ยว และ (3) 
ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้และการตลาดออนไลน์ (ระดับจงัหวดั )และติดตาม
ประเมนิผล (ระดับจงัหวดั)  ซ่ึงไมช่ดัเจนในความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัตราด

จงัหวดัตราด

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 3/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10005 
สายเกษตรมณฑล - นาวง 
ต าบลเทพนิมติเชื่อมต าบลประณีต 
อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร

8,100,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2. ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ 
ชมุชนด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ตร.ถ. 10005 สายเกษตรมณฑล - นาวง ต าบลเทพนิมติเชื่อมต าบลประณีต 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่เงาะ มงัคุด ทุเรียน 
และสับปะรด รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่วดัเมอืงเกา่แสนตุ่ม 
(วดัเขาโต๊ะโมะ๊) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 19,524 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

8,100,000

7 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10006 
สายโชคพัฒนา - วงัห้าง 
ต าบลสะตอเชื่อมต าบลประณีต 
อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,235 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
7,410 ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร

6,570,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ. 10006 สายโชคพัฒนา - วงัห้าง ต าบลสะตอเชื่อมต าบลประณีต 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่เงาะ มงัคุด ทุเรียน 
และสับปะรด รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่วดัเมอืงเกา่แสนตุ่ม 
(วดัเขาโต๊ะโมะ๊) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 
19,524 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,570,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 4/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

8 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10007 
สายวงัโศก-หินดม-เนินดินแดง 
ต าบลคลองใหญ่เชื่อมต าบลบางปิด
 อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
6,600 ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร

5,880,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ. 10007 สายวงัโศก-หินดม-เนินดินแดง ต าบลคลองใหญ่เชื่อม
ต าบลบางปิด เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรได้แก ่เงาะ 
มงัคุด ทุเรียน และสับปะรด รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่แหล่ง
ท่องเที่ยวอา่วตาลคู่ และจดุชมววิปากคลองบางกระดาน โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 19,524 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,880,000

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10029 
ชว่ง กม. ที่ 0+000-1+350 
สายมาบค้างคาว - บางเบ้า 
ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง 
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
6,750 ตารางเมตร พร้อมกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ทั้งสองขา้ง ยาวรวม 2,300 เมตร

8,850,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ.10029 ชว่ง กม. ที่ 0+000-1+350 สายมาบค้างคาว - บางเบ้า 
ต าบลเกาะชา้งเพื่ออ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณเกาะ
ชา้ง โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและนักท่องเที่ยว จ านวน 2,111,000 
คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

8,850,000

10 พัฒนาร้านค้าชมุชนท่าเรือจา้ง 
เทศบาลเมอืงตราด 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

1) ปรับปรุงหลังคา ได้พื้นที่ขนาดไมน่้อยกวา่ 820
 ตารางเมตร 
2) ปรับปรุงพื้นกระเบี้องและหินขดั ได้พื้นที่ขนาด
ไมน่้อยกวา่ 683 ตารางเมตร 
3) ปรับปรุงระบบไฟฟูา และทาสีห้องน้ า 
4) ปรับปรุงระบบระบายน้ า โครงสร้างเหล็ก 
ได้พื้นที่ขนาดความยาวไมน่้อยกวา่ 163 เมตร

5,190,000           เทศบาลเมอืงตราด เทศบาลเมอืงตราด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
สินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า ด้วยการปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟูา
บริเวณร้านค้าชมุชนท่าเรือจา้ง เทศบาลเมอืงตราด เพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภยั ให้กบันักท่องเที่ยวในการใชบ้ริการร้านค้าในชมุชน เป็นการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,190,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 5/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ตร.ถ. 30002 
สายคลองสน - มาบค้างคาว 
บ้านคลองพร้าว บริเวณแมค็โคร
เกาะชา้งถงึโรงแรมเกาะชา้งฮัท 
หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่เส่ือมสภาพ 1,650,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เกาะชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ. 30002 
สายคลองสน - มาบค้างคาว บ้านคลองพร้าว บริเวณแมค็โครเกาะชา้งถงึ
โรงแรมเกาะชา้งฮัท หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะชา้ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวชายทะเลบริเวณเกาะชา้ง โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
ผู้ประกอบการ จ านวน 5,200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,650,000

12 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ตร.ถ. 30015 
สายคลองสนบน บ้านคลองสน 
บริเวณสะพานคลองสน ถงึ คลอง
เจา้เหลือม หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่เส่ือมสภาพ 6,500,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เกาะชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ. 30015 
สายคลองสนบน บ้านคลองสน บริเวณสะพานคลองสน ถงึ คลองเจา้เหลือม  
หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง เพื่อใชใ้นการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด และยางพารา รวมทั้งอ านวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยวบริเวณเกาะชา้ง โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,000
 คน เกษตรกร จ านวน 200 ราย และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จ านวน 50 
คน และเป็นการเสนอความต้องการจากประชาคมหมู่บ้านต าบลเกาะชา้ง 
อ าเภอกาะชา้ง จงัหวดัตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,500,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 6/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพื้นตัว และพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน 
ปรับปรุงถนนสายคลองค้างคาว 
หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะกดู 
อ าเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ชว่ง 
มพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 2,197.20 ตารางเมตร

2,689,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะกดู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็กสายคลองค้างคาว หมู่ที่ 2 
ต าบลเกาะกดู เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่มะพร้าว ยางพารา และ
ประมง และอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวบริเวณเกาะกดู โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 442 คน และเป็นการเสนอ
ความต้องการจากประชาคมหมู่บ้านต าบลเกาะชา้ง อ าเภอกาะชา้ง จงัหวดัตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,689,000

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตรอกนา - ปุาชมุชน หมู่ที่ 1 
ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 993 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,972 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

2,505,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลช าราก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกนา - ปุาชมุชน หมู่ที่
 1 ต าบลช าราก เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ และมงัคุด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 482 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,505,000

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสระแมลงภู่ - เมยีโต หมู่ที่ 1 
ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

2,522,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลช าราก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแมลงภู่ - เมยีโต หมู่ที่
 1 ต าบลช าราก เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ และมงัคุด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 482 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,522,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 7/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 วางท่อน้ าดิบเพื่อกลุ่มผู้ใชน้้ าวงัหิน 
ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด
 จงัหวดัตราด

วางท่อน้ าดิบ (PE) ขนาด 12 นิ้ว ระยะทาง 
4,470 เมตร วางท่อน้ าดิบ (PE) ขนาด 8 นิ้ว 
ระยะทาง 2,600 เมตร

15,915,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงักระแจะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการขยายท่อน้ าดิบบริเวณต าบลวงักระแจะ ระยะทาง 7,070 เมตร 
เพื่อกระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร ได้แก ่ทุเรียน มงัคุด และเงาะ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 1,200 คน พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 7,793 ไร่ และเป็นการเสนอความต้องการจากกลุ่มผู้ใชน้้ าวงั
หิน ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รวมทั้งได้ผ่านมติที่
ประชมุคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวดัตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

15,915,000

17 วางท่อน้ าดิบเพื่อกลุ่มผู้ใชน้้ า
วงักระแจะ ต าบลวงักระแจะ 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

วางท่อน้ าดิบ (PE) ขนาด 12 นิ้ว ระยะทาง 
2,500 เมตร

6,758,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงักระแจะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยวางท่อน้ าดิบบริเวณต าบลวงักระแจะ ระยะทาง 2,500 เมตร เพื่อ
กระจายน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร ได้แก ่ทุเรียน มงัคุด และเงาะ โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 89 คน พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ านวน 
1,928 ไร่ และเป็นการเสนอความต้องการจากกลุ่มผู้ใชน้้ าวงักระแจะ ต าบลวงั
กระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด รวมทั้งได้ผ่านมติที่ประชมุ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวดัตราด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,758,000

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาโหน - อา่งน้ า หมู่ 8 ตร.ถ. 
41-103 ต าบลห้วยแร้ง 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 15,000 ตารางเมตร

8,857,776           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแร้ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโหน - อา่งน้ า หมู่ 8 
ตร.ถ. 41-103 ต าบลห้วยแร้ง เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ สับปะรด 
ปาล์มน้ ามนั และยางพารา โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

8,857,776

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 8/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองขวาง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมอืง
ตราดจงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 10,000 ตารางเมตร

6,530,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคันทรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขวาง หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองคันทรง เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ขา้ว สับปะรด ปาล์มน้ ามนั
และยางพารา โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,530,000

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสีมะเด่ือ - กโิลเมตรที่ 8 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่ากุ่ม 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

6,270,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีมะเด่ือ - กโิลเมตรที่ 8 หมู่ที่
 4 ต าบลท่ากุ่ม เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ทุเรียน ปาล์ม
น้ ามนั เงาะ และมงัคุด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรจ านวน
 1,239 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

6,270,000

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมาบประดู่ หมู่ที่ 3 
ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ชว่ง 
ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 869 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
5,214 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 
และชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 540 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
3,240 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

4,240,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบล
ท่ากุ่ม เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ทุเรียน 
เงาะ และมงัคุด รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัประชาชน โดย
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 137 คน และประชาชน จ านวน 546 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

4,240,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 9/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยห้วงเสือตาย หมู่ที่ 4 
ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,200 ตารางเมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

4,650,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงเสือตาย หมู่ที่ 4 
ต าบลเนินทราย เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
ทุเรียน เงาะ และมงัคุด รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบั
ประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 129 คน และประชาชน 
จ านวน 1,222 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

4,650,000

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกนัเกรา หมู่ที่ 8 
ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,420 ตารางเมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

1,815,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกนัเกรา หมู่ที่ 8 ต าบล
เนินทราย เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ทุเรียน 
เงาะ และมงัคุด รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัประชาชน โดย
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 89 คน และประชาชน จ านวน 753 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,815,000

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 
26034 สายบางปรง 1 หมู่ที่ 9 
บ้านตรอกกระสังข ์ต าบลทุ่งนนทรี
 อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 659 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
2,636 ตารางเมตร

1,703,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนนทรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 
26034 สายบางปรง 1 หมู่ที่ 9 บ้านตรอกกระสังข ์ต าบลทุ่งนนทรี เพื่อใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด สับปะรด และยางพารา 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 459 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,703,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 10/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 
26028 สายคลองใหญ่มงคล 1 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ ต าบล
ทุ่งนนทรี อ าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,740 ตารางเมตร

3,063,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งนนทรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 
26028 สายคลองใหญ่มงคล 1 หมทูี่ 2 บ้านคลองใหญ่ ต าบลทุ่งนนทรี เพื่อใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด สับปะรด และยางพารา 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 686 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,063,000

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท่าโสมล่าง - ท่าประดู่ หมู่ที่ 1
ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงดินไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
3,114.53 ตารางเมตร

1,885,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโสม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าโสมล่าง - ท่าประดู่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมงิ เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตรและการ
ประมง ได้แกย่างพารา ทุเรียน เงาะ มงัคุด กุ้ง ปู และปลา โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 1,249 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,885,000

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาปฺอก หมู่ที่ 1 ต าบลท่าโสม
 อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงดินไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร
 ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
3,604 ตารางเมตร

2,187,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโสม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปฺอก หมู่ที่ 1 ต าบลท่า
โสม เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ทุเรียน เงาะ และมงัคุด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,535 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,187,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 11/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจนัทร หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ. 35013 
ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร พื่นที่ 2,860 ตารางเมตร

1,715,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัตะเคียน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจนัทร หมู่ที่ 1 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 35013 ต าบลวงัตะเคียน เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร 
ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด และยางพารา รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางให้กบัประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 200 คน 
และประชาชน จ านวน 150 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,715,000

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาลาม หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ. 35006 
ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พื่นที่ 4,640 ตารางเมตร

2,782,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัตะเคียน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลาม หมู่ที่ 1 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 35006 ต าบลวงัตะเคียน เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร 
ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด ยางพารา รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กบัประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 350 คน และ
ประชาชน จ านวน 150 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,782,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 12/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเกษตรสามคัคี หมู่ที่ 1 
บ้านคันนาสูง ต าบลเทพนิมติ 
อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
 5,000 ตารางเมตร

3,380,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสามคัคี หมู่ที่ 1 
บ้านคันนาสูง ต าบลเทพนิมติ เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา 
ปาล์มน้ ามนั ทุเรียน เงาะ และมงัคุด รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กบัประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 90 คน ประชาชน 
จ านวน 220 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,380,000

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญทรัพย ์1 หมู่ที่ 1 
บ้านคันนาสูง ต าบลเทพนิมติ 
อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
 3,500 ตารางเมตร

2,360,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย ์1 หมู่ที่ 1 
บ้านคันนาสูง ต าบลเทพนิมติ เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ขา้ว และ
ยางพารา รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัประชาชน โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 30 คน ประชาชน จ านวน 80 คน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,360,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 13/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 ปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายเทศบาล 1 ต้ังแต่บริเวณ
ซอยสุโขทัยถงึสุดเขตเทศบาล
ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ 
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6.50 - 8.40  เมตร ยาว 1,160 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,090 ตารางเมตร

3,160,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ่อพลอย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 1 ต้ังแต่
บริเวณซอยสุโขทัยถงึสุดเขตเทศบาลต าบลบ่อพลอย เพื่อใชข้นส่งผลิตผล
การเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ มงัคุด และสับปะรด รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางให้กบัประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน
 จ านวน 5,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

3,160,000

33 ปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายเทศบาล 3 บริเวณสาม
แยกโรงน้ าแขง็ถงึสวนมสุีข 
เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอ
บ่อไร่ จงัหวดัตราด

ปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
5.60 - 22  เมตร ยาว 1,330 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 15,990 ตารางเมตร

5,469,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ่อพลอย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 3 บริเวณสาม
แยกโรงน้ าแขง็ถงึสวนมสุีข เทศบาลต าบลบ่อพลอย เพื่อใชข้นส่งผลิตผล
การเกษตร ได้แกทุ่เรียน เงาะ มงัคุด และสับปะรด รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางและส่งเสริมการค้าขายของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกรและประชาชนจ านวน 5,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

5,469,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 14/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยด้ังเดิม หมู่ที่ 2 ต าบลนนทรีย ์
อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
 4,110 ตารางเมตร

           2,411,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนนทรีย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้ังเดิม หมู่ที่ 2 ต าบล
นนทรีย ์เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน เงาะ และปาล์มน้ ามนั 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการค้าขายของประชาชน
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน จ านวน 788 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

2,411,000

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบอา่งเกบ็น้ าบ้านมะมว่ง 
หมู่ที่ 3 ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่
 จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
1,932 ตารางเมตร

1,113,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนนทรีย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบอา่งเกบ็น้ าบ้าน
มะมว่ง หมู่ที่ 3 ต าบลนนทรีย ์เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ทุเรียน 
เงาะ และปาล์มน้ ามนั รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริม
การค้าขายของประชาชน โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 
จ านวน 1,421 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

1,113,000

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 15/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 ส่งเสริมอาชพีภาคการเกษตร 
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
เศรษฐกจิฐานราก จงัหวดัตราด 
(572,300 บาท)

1) เพิ่มศักยภาพการปฏบิัติงานอาสาสมคัรเกษตร
หมู่บ้านจงัหวดัตราด ทุกอ าเภอในจงัหวดัตราด 
(173,200 บาท)
2) เพิ่มศักยภาพการตลาดผลไมข้องสถาบัน
เกษตรกรผ่านชอ่งทางตลาดออนไลน์ จงัหวดัตราด
 (159,600 บาท).
3) ส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ขใ่นครัวเรือนเพื่อลด
รายจา่ยเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง พื้นที่หมู่ที3่ ต าบลท่ากุ่ม 
อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด (194,500 บาท)

527,300              จงัหวดัตราด ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตราด/

ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดัตราด/

ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
ประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยเห็นควรสนับสนุนเฉพาะ
กจิกรรมที่ 3 วงเงินงบประมาณ 194,500 บาท เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมและ
สนับสนุนปัจจยัการผลิตด้านการการเล้ียงไกไ่ขใ่นครัวเรือน เพื่อลดรายจา่ยเพิ่ม
รายได้ให้กบัเกษตรกร โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 50 คน ซ่ึงมี
ความคุ้มค่าและเหมาะสมในการด าเนินการ รวมทั้งมคีวามพร้อมในการ
ด าเนินการ และสามารถเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิชมุชนที่ชดัเจน โดยไมเ่ห็น
ควรสนับสนุนกจิกรรมที่ 1 และ 2 ซ่ึงกจิกรรมที่ 1 เป็นการอบรมให้กบั
อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบียนเกษตรกร/ภยัธรรชาติ 
การผลิตพืชปลอดภยั และตลาดสินค้าออนไลน์ และกจิกรรมที่ 2 เป็นการอบรม
ให้ความรู้แกฝุ่ายจดัการและสมาชกิของสหกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยรีะบบ
ออนไลน์ในการเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร โดยที่ทั้ง 2 กจิกรรม ไมช่ดัเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ โดยไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึการ
เชื่อมโยงการพัฒนาอาชพีที่ชดัเจน คงเหลือวงเงินเห็นควรสนับสนุน 194,500 
บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

194,500

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 16/17



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 ซ้ังเชอืกเพื่อเสริมสร้างสัตวน์้ า
เศรษฐกจิที่ยั่งยนืของประชาคม
ประมง อ าเภอเมอืงตราด อ าเภอ
คลองใหญ่ จงัหวดัตราด

ซ้ังเชอืกเพื่อเสริมสร้างสัตวน์้ าเศรษฐกจิที่ยั่งยนื
ของประชาคมประมง จงัหวดัตราด

13,080,000          จงัหวดัตราด ส านักงานประมง
จงัหวดัตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
ประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการอบรมด้านการจดัการ
ประมงที่ถกูต้องและยั่งยนืให้กบัประชาชน/ชาวประมง จ านวน 300 คน และ
ติดต้ังซ้ังเชอืกในทะล (อายกุารใชง้านประมาณ 5 ปี) บริเวณอ าเภอเมอืงตราด 
และอ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 1,000 ชดุ โดยติดต้ัง 8 จดุ บริเวณแนวชายฝ่ัง
ของ (1) ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมอืงตราด จ านวน 5 จดุ (หมู่ 5 บ้านสะพาน
หิน 2 จดุ หมู6่ บ้านคลองสน หมู9่ บ้านคลองกวาง และ หมู1่0 บ้านชายเนิน) 
(2) ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 2 จดุ (หมู่ 3 บ้านห้วงโสม และ หมู4่
 บ้านคลองมะนาว) และ (3) ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จ านวน 1 จดุ 
(หมู่ 1 บ้านคลองมะขาม) ซ่ึงจะส่งผลให้ชาวประมงจะมรีายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จบัสัตวน์้ าเศรษฐกจิที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเสนอความต้องการจากกลุ่มอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเลบ้านสะพานหิน กลุ่ม
ธนาคารปูไขน่อกกระดองบ้านคลองหลอด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

13,080,000

217,607,076       212,774,276       รวม 37 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 17/17



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ขยายระบบจา่ยน้้าประปาเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสังคมในพื้นที่หมู่ 3, 4
 ต้าบลท่าโสม อ้าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด และ หมู่ 5, 6 ต้าบล
บางปิด อ้าเภอแหลมงอบ จงัหวดั
ตราด

วางท่อ HDPE ขนาด 225 มลิลิเมตร ความยาว
รวม 5,090 เมตร พร้อมชดุสูบส่ง จ้านวน 1 ชดุ 
และอปุกรณ์ประกอบท่อ

15,000,000          จงัหวดัตราด การประปาส่วน
ภมูภิาคสาขาตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายระบบจา่ยน้้าประปาเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกจิและสังคมในพื้นที่หมู่ 3, 4 ต้าบลท่าโสม อ้าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 
และ หมู่ที่ 5, 6 ต้าบลบางปิด อ้าเภอแหลมงอบ ซ่ึงเป็นการด้าเนินงานของการ
ประปาส่วนภมูภิาค ที่เป็นรัฐวสิาหกจิ และไมส่ามารถแสดงให้เห็นถงึการฟื้นฟู
เศรษฐกจิระดับท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน อกีทั้งควรใชง้บประมาณจากแหล่งอื่น

2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีตสาย ตร.4001 แยก ทล. 
3271 บ้านเนินเปราะ อ้าเภอเมอืง
ตราด จงัหวดัตราด 

ซ่อมผิวทางลาดยาง AC ผิวจราจรกวา้ง 6.00 
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.190
 กโิลเมตร

15,000,000          จงัหวดัตราด แขวงทางหลวง
ชนบทตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนน สาย ตร.4001 แยก ทล. 
3271 บ้านเนินเปราะ อ้าเภอเมอืงตราด เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร 
อยา่งไรกต็าม ไมช่ดัเจนวา่มคีวามจ้าเป็นเร่งด่วนส้าหรับการด้าเนินโครงการ

3 กอ่สร้างถนนลาดยาง AC ถนน
เรือนจ้าเขาระก้า ต้าบลวงักระแจะ
 อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจรกวา้ง 
4.00-6.00 เมตร (ไมม่ไีหล่ทาง) ระยะทาง 1.602 
กโิลเมตร

9,147,000           จงัหวดัตราด แขวงทางหลวง
ชนบทตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง AC ถนนเรือนจ้า
เขาระก้า ต้าบลวงักระแจะ ซ่ึงไมไ่ด้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการในสร้างงาน
สร้างอาชพีในระดับท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน เชน่ พื้นที่เกษตร และแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชนที่ชดัเจน 

4 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 3157 ตอนแสนตุ้ง-บ่อไร่
 ต้าบลแสนตุ้ง, ต้าบลเทพนิมติ 
อ้าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางจราจร 7 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร ระยะทางไมน่้อยกวา่
 7 กโิลเมตร

31,480,000          จงัหวดัตราด แขวงทางหลวงตราด 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3157
 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ ต้าบลแสนตุ้ง,ต้าบลเทพนิมติ ซ่ึงไมไ่ด้แสดงให้ถงึความ
เชื่อมโยงในการฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชนอยา่งชดัเจน

5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายด้า
 1 เดียว ในสยาม หมู่ที่ 6 ต้าบล
แหลมงอบ อ้าเภอแหลมงอบ 
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ 900,000              จงัหวดัตราด ศูนยส่์งเสริมการ
เรียนรู้ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเส้นทางเดินบริเวณพื้นที่ที่
ท่องเที่ยว ไมแ่สดงให้เห็นถงึการสร้างงานสร้างอาชพีตามวตัถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 รวมทั้งไมแ่สดงความจ้าเป็นเร่งด่วน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดตราด

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 1/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ติดต้ังชดุเสาไฟถนนโคมไฟแอลอดีี
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบ
ในชดุเดียวกนั บริเวณรอบอา่งเกบ็
น้้าเขาระก้าตอนล่างและถนนเนิน
ตาแมวด่านเกา่ในพื้นที่ต้าบลวงั
กระแจะและต้าบลหนองเสมด็ 
อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งโซล่าเซลล์ จ้านวน 350 ชดุ 23,730,000          องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังชดุเสาไฟถนนโคมไฟแอลอดีี
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบประกอบในชดุเดียวกนั บริเวณรอบอา่งเกบ็น้้าเขา
ระก้าตอนล่างและถนนเนินตาแมวด่านเกา่ โครงการไมแ่สดงให้เห็นถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพีตามวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2

7 กอ่สร้างอาคารคัดแยก อบ บรรจุ
ผลิตภณัฑ์ขา้ว กลุ่มวสิาหกจิชมุชน
ท้านาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต้าบล
หนองเสมด็ อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างอาคารคัดแยก อบ บรรจผุลิตภณัฑ์ขา้ว 
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนท้านาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 
ต้าบลหนองเสมด็ อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

6,313,245           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างอาคารคัดแยก อบ บรรจุ
ผลิตภณัฑ์ขา้ว กลุ่มวสิาหกจิชมุชนท้านาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองเสมด็ 
โครงการไมม่ชีดัเจนเกี่ยวกบัความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการด้าเนินการ 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการกอ่สร้างอาคารและและจดัซ้ือวสัดุ
ครุภณัฑ์ อาทิ เคร่ืองอดัฟาง เคร่ืองท้าความสะอาดขา้วเปลือก เคร่ืองอบแห้ง 
เตาเชื้อเพลิงแกลบอตัโนมติั ฯลฯ อกีทั้งไมม่กีารระบุหน่วยงานที่จะบ้ารุงรักษา
ครุภณัฑ์หลังจากการด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ

8 กอ่สร้างทางเดินเท้าริมถนน
ในเขตเทศบาลเมอืงตราด อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

1) กอ่สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 
0.40x0.40x0.35 เมตร ขนาดกวา้ง 1 - 6 เมตร 
ยาว 8,343 เมตร มกีระเบี้องซีเมนต์ปูพื้นไมน่้อย
กวา่ 19,762 ตารางเมตร 
2) กอ่สร้างคอกต้นไม ้ขนาดกวา้ง 1x1 เมตร 
จ้านวน 36 แห่ง 
3) กอ่สร้างคอกต้นไม ้ขนาดกวา้ง 0.80x0.80 
เมตร จ้านวน 27 แห่ง 
4) กอ่สร้างคอกต้นไม ้ขนาดกวา้ง 1.5x1.5 เมตร 
จ้านวน 27 แห่ง 
5) กอ่สร้างคอกต้นไม ้ขนาดกวา้ง 2.5x2.5 เมตร 
จ้านวน 15 แห่ง 
6) กอ่สร้างคอกต้นไม ้ขนาดกวา้ง 5x5 เมตร 
จ้านวน 11 แห่ง

18,000,000          เทศบาลเมอืงตราด เทศบาลเมอืงตราด 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างทางเดินเท้าและกอ่สร้างคอก
ต้นไมริ้มถนนในเขตเทศบาลเมอืงตราด โครงการไมม่คีวามชดัเจนใน
รายละเอยีดความเหมาะสมและความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินโครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 2/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสวา่ง
ในเขตเทศบาลเมอืงตราด อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

1) ติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 200 วตัต์ 
จ้านวน 200 โคม 
2) ติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 100 วตัต์ 
จ้านวน 202 โคม 
3) ติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 30 วตัต์ 
จ้านวน 86 โคม 
4) ติดต้ังโคมไฟไฮเบย ์ชนิด LED ขนาด 200 วตัต์
 จ้านวน 122 โคม

1,578,080           เทศบาลเมอืงตราด เทศบาลเมอืงตราด 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด LED ในเขต
เทศบาลเมอืงตราด ในพื้นที่ 7 ชมุชน โครงการไมม่คีวามชดัเจนในรายละเอยีด
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความจ้าเป็นเร่งด่วนของการด้าเนินโครงการ

10 พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ท้องถิ่น เทศบาล
เมอืงตราด อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

จา้งวาดภาพสามมติิบริเวณผนังก้าแพงด้านนอก
สถานกกัขงักลางจงัหวดัตราด ได้พื้นที่ไมน่้อยกวา่
300 ตารางเมตร

495,000              เทศบาลเมอืงตราด เทศบาลเมอืงตราด 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมผ่านการวาดภาพสามมติิบริเวณผนังก้าแพงด้านนอกสถานกกัขงั
กลางจงัหวดัตราด โครงการไมม่คีวามชดัเจนในรายละเอยีด รวมทั้งความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด้าเนินโครงการ

11 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ตร.ถ. 30016 สาย
คลองสนล่าง บ้านคลองสน หมู่ที่ 3
 ต้าบลเกาะชา้ง อ้าเภอเกาะชา้ง 
จงัหวดัตราด

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่เส่ือมสภาพ 1,690,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
เกาะชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง ตร.ถ. 30016 สายคลองสนล่าง บ้านคลองสน หมู่ที่ 3 ต้าบลเกาะชา้ง 
 โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับ
ความส้าคัญมา

12 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ตร.ถ. 30032 สาย
โรงเรียนคลองพร้าวเกา่ บ้านคลอง
พร้าว หมู่ที่ 4 ต้าบลเกาะชา้ง 
อ้าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่เส่ือมสภาพ 960,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
เกาะชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
สายทาง ตร.ถ. 30032 สายโรงเรียนคลองพร้าวเกา่ บ้านคลองพร้าว หมู่ที่ 4 
ต้าบลเกาะชา้ง โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดั
จดัล้าดับความส้าคัญมา

13 วางท่อระบายน้้า แยกศาลา
หมู่บ้านระหวา่ง ซอย 2 และ ซอย 
3 พร้อมฟุตบาทต่อจากเดิม หมู่ที่ 5
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 
13-095 ต้าบลหนองเสมด็ อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

วางท่อระบายน้้า ขนาด 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทาง 148 เมตร พร้อมฟุตบาททางเท้า
ขนาดกวา้ง 2.30 เมตร ระยะทาง 116 เมตร

1,795,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
หนองเสมด็

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อระบายน้้า แยกศาลาหมู่บ้าน
ระหวา่ง ซอย 2 และ ซอย 3 พร้อมฟุตบาทต่อจากเดิม หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตร.ถ. 13-095 ต้าบลหนองเสมด็ โครงการไมม่คีวามชดัเจนใน
รายละเอยีดความเหมาะสม และความจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินโครงการ

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาสีหลับ หมู่ที่ 2 
ต้าบลช้าราก อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

630,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
ช้าราก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตาสีหลับ หมู่ที่ 2 ต้าบลช้าราก โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 3/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วงกระทะ หมู่ที่ 3 ต้าบลช้า
ราก อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 836 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,344 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

2,108,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
ช้าราก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วงกระทะ หมู่ที่ 3 ต้าบลช้าราก โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหลอด - ลากซุง หมู่ที่ 5 
ต้าบลช้าราก อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 5,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

3,531,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต้าบล
ช้าราก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองหลอด - ลากซุง หมู่ที่ 5 ต้าบลช้าราก โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความ
จ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 ต้าบล
วงักระแจะ อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,158 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือให้ได้พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน่้อย
กวา่ 4,632 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

2,779,200           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวงักระแจะ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองแหน หมู่ที่ 7 ต้าบลวงักระแจะ อยา่งไรกต็าม โครงการไมไ่ด้แสดงถงึ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ 
หมู่ที่ 11 ต้าบลวงักระแจะ อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 882 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
ให้ได้พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
4,410 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

2,646,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวงักระแจะ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 ต้าบลวงักระแจะ โครงการไมไ่ด้แสดงถงึ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

19 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
ถนนพัฒนาการปลายคลอง - 
เขาระก้า หมู่ที่ 10 ต้าบล
วงักระแจะ อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (ชว่งที่ 1) ขนาดกวา้ง
 6 เมตร ยาว 398 เมตร (ชว่งที่ 2) ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 265 เมตร (ชว่งที่ 3) ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 37 เมตร พร้อมกอ่สร้างทางเชื่อม หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ถนนพาราแอส
ฟัลท์ติก รวมไมน่้อยกวา่ 4,416 ตารางเมตร

2,675,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวงักระแจะ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถนน
พัฒนาการปลายคลอง - เขาระก้า หมู่ที่ 10 ต้าบลวงักระแจะ โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

20 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบ้านกลางถงึ
คลองหัวโคก พร้อมบ่อพักน้้า 
หมู่ที่ 4  ต้าบลหนองคันทรง 
อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

วางท่อขนาด 1 เมตร ยาว 700 เมตร 5,480,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองคันทรง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านกลางถงึคลองหัวโคก พร้อมบ่อพักน้้า หมู่ที่ 4  ต้าบลหนอง
คันทรง โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดั
จดัล้าดับความส้าคัญมา

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 4/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายเสมด็
แดง - ท่าเนินโพธิ ์หมู่ที่ 2 ต้าบล
ท่ากุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,750 
ตารางเมตร

1,030,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายเสมด็แดง - ท่าเนินโพธิ ์หมู่ที่ 2 ต้าบลท่ากุ่ม 
โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับ
ความส้าคัญมา

22 ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายหนอง
ปรือ - ทุ่งไกดั่ก หมู่ที่ 4 ต้าบลท่า
กุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) ขนาดกวา้ง 9 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,500 
ตารางเมตร

1,690,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายหนองปรือ - ทุ่งไกดั่ก หมู่ที่ 4 ต้าบลท่ากุ่ม 
โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับ
ความส้าคัญมา

23 ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายหนอง
ปรือ - แปูงล้อม หมู่ที่ 5 ต้าบลท่า
กุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง (Asphaltic 
Concrete)  จ้านวน 3 ชว่ง ชว่งที่ 1 กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 470 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,880 ตารางเมตร ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,350 ตารางเมตรชว่งที่ 3 กวา้ง
 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร

3,090,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายหนองปรือ - แปูงล้อม หมู่ที่ 5 ต้าบลท่ากุ่ม เพื่อ
ขนส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้้ามนั ทุเรียน เงาะ และมงัคุด 
รวมทั้งอ้านวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัประชาชน อยา่งไรกต็าม การ
พิจารณาโครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วน

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วงมะกรูด - คลองจนัทิ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,908 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 9,540 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

4,780,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วงมะกรูด - คลองจนัทิ หมู่ที่ 7 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรกต็าม การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโพรง - จนัทิ หมู่ที่ 1 
ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 2,240 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

1,120,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองโพรง - จนัทิ หมู่ที่ 1 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรกต็าม การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเพชรเมอืงตราด - โปร่งกลาง
ทาง หมู่ที่ 6 ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,800 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

1,900,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เพชรเมอืงตราด - โปร่งกลางทาง หมู่ที่ 6 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรกต็าม การ
พิจารณาโครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 5/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปรือ - ห้วงตอง หมู่ที่ 5 
ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,780 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

890,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองปรือ - ห้วงตอง หมู่ที่ 5 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรกต็าม การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

28 ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) 
สายโรงเรียนคลองขวาง หมู่ที่ 6 
ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง (Asphaltic 
Concrete)  กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,080 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,400 
ตารางเมตร

2,030,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) สายโรงเรียนคลองขวาง หมู่ที่ 6 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรก็
ตาม โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับ
ความส้าคัญมา

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองขวาง - ห้วงปลากา้ง 
หมู่ที่ 8 ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,490 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

740,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่ากุ่ม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองขวาง - ห้วงปลากา้ง หมู่ที่ 8 ต้าบลท่ากุ่ม อยา่งไรกต็าม โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

30 กอ่สร้างรางระบายน้้าร่องตะเคียน 
หมู่ที่ 1 ต้าบลเนินทราย อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างรางระบายน้้า ขนาดยาว 328 เมตร 
กวา้ง 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร

2,780,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างรางระบายน้้าร่องตะเคียน 
(บริเวณถนนซอยวดัเนินทราย) หมู่ที่ 1 ต้าบลเนินทราย อยา่งไรกต็าม โครงการ
ไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฝายมชีวีติ หมู่ที่ 9 ต้าบล
เนินทราย อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,810 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

2,857,500           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ฝายมชีวีติ หมู่ที่ 9 ต้าบลเนินทราย อยา่งไรกต็าม โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองโพรง - หนองแพ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลเนินทราย อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,520 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้้า

1,140,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองโพรง - หนองแพ หมู่ที่ 3 ต้าบลเนินทราย อยา่งไรกต็าม โครงการไมไ่ด้
แสดงถงึเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองปลาไหล - หนองไทร 
หมู่ที่ 6 ต้าบลเนินทราย อ้าเภอ
เมอืงตราด จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,705 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

1,278,750           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองปลาไหล - หนองไทร หมู่ที่ 6 ต้าบลเนินทราย อยา่งไรกต็าม การ
พิจารณาโครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็น
เร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 6/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคลองน้้าฉู่ หมู่ที่ 8 ต้าบล
เนินทราย อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,120 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

840,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเนินทราย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
คลองน้้าฉู่ หมู่ที่ 8 ต้าบลเนินทราย อยา่งไรกต็าม การพิจารณาโครงการเป็นไป
ตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระประมง หมู่ที่ 6 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 35105 ต้าบล
วงัตะเคียน อ้าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร พื่นที่ 6,400 
ตารางเมตร

3,839,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวงัตะเคียน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สระประมง หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 35105 ต้าบลวงัตะเคียน 
อยา่งไรกต็าม การพิจารณาโครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและ
เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสารสุข หมู่ที่ 2 
บ้านเกษมสุข ต้าบลเทพนิมติ 
อ้าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร

2,670,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สารสุข หมู่ที่ 2 บ้านเกษมสุข ต้าบลเทพนิมติ อยา่งไรกต็าม การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจยีรพัฒนา หมู่ที่ 4 ต้าบล
เทพนิมติ อ้าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 12,000 ตารางเมตร

8,110,000           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต้าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เจยีรพัฒนา หมู่ที่ 4  ต้าบลเทพนิมติ อยา่งไรกต็าม การพิจารณาโครงการ
เป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอดุมผล หมู่ที่ 1 บ้านคันนาสูง
 ต้าบลเทพนิมติ อ้าเภอเขาสมงิ 
จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร หรือ มพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,760 ตารางเมตร

2,420,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อดุมผล หมู่ที่ 1 บ้านคันนาสูง ต้าบลเทพนิมติ อยา่งไรกต็าม การพิจารณา
โครงการเป็นไปตามการจดัล้าดับความส้าคัญและเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วน

39 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ชมุชน
หนองบัว - ดินแดง หมู่ 5 
บ้านดอนสูง ต้าบลประณีต 
อ้าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ
กรมทรัพยากรน้้า

8,488,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประณีต

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ชมุชนหนองบัว - ดินแดง หมู่ 5 บ้านดอนสูง ต้าบล
ประณีต ซ่ึงไมแ่สดงให้เห็นถงึการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชนที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 7/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 ต้าบล
นนทรีย ์อ้าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 850 
ตารางเมตร

503,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนนทรีย์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สันติธรรม หมู่ที่ 5 ต้าบลนนทรีย ์อยา่งไรกต็าม โครงการไมไ่ด้แสดงถงึเหตุผล
ความจ้าเป็นเร่งด่วนตามที่จงัหวดัจดัล้าดับความส้าคัญมา

41 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงคัดแยกขยะตะกาดคลองเจดีย ์
หมู่ที่ 1 ต้าบลไมรู้ด 
อ้าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงคัดแยกขยะ
ตะกาดคลองเจดีย ์ตามแบบ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไมรู้ด ก้าหนด

2,372,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไมรู้ด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงคัด
แยกขยะตะกาดคลองเจดีย ์หมู่ที่ 1 ต้าบลไมรู้ด โครงการไมม่คีวามชดัเจนใน
ความเหมาะสมความคุ้มค่า และจ้าเป็นเร่งด่วนในการด้าเนินโครงการ

42 พัฒนากญัชาส้าหรับใชท้าง
การแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์
พื้นบ้านไทยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลและชมุชน เทศบาล
เมอืงตราด อ้าเภอเมอืงตราด 
จงัหวดัตราด

1) กอ่สร้างโรงเรือน จ้านวน 1 หล้ง 
2) จดัอบรมจ้านวน 1 โครงการ

307,200              เทศบาลเมอืงตราด เทศบาลเมอืงตราด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการปลูกกญัชาและ
สร้างโรงเรือนปลูกกญัชาในพื้นที่ของประชาชน โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสร้างโรงเรือน ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด้าเนิน
โครงการ

43 พัฒนากญัชาส้าหรับใชท้าง
การแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์
พื้นบ้านไทยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลและชมุชน 
ต้าบลวงักระแจะ อ้าเภอเมอืงตราด
 จงัหวดัตราด

1) กอ่สร้างโรงเรือน จ้านวน 2 หล้ง 
2) จดัอบรมจ้านวน 1 โครงการ

530,300              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต้าบลวงักระแจะ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมการปลูกกญัชาและสร้าง
โรงเรือนปลูกกญัชา 2 โรงเรือน โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสร้างโรงเรือน
 ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด้าเนินโครงการ

44 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกจิด้าน
การตลาดและการท่องเที่ยว
ฝุาวกิฤติโควดิ จงัหวดัตราด

1) การส่งเสริมชอ่งทางการตลาด
2) การเสริมสร้างมาตรฐานฮาลาลในสินค้า
และบริการ
3) การจดังานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกจิ

8,000,000           จงัหวดัตราด ส้านักงานพาณิชย์
จงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาชอ่งทางตลาด online และ 
offline ปรับภมูทิัศน์ในสถานประกอบการอาหาร HALAL ตรวจรับรอง
มาตรฐาน HALAL และจดังานแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ทั้งงานแสดงสินค้าและ
บริการขนาดยอ่ยและขนาดใหญ่ ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและ
คุ้มค่า รวมทั้งไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และอาจไมส่ามารถปฏบิัติตามมาตรการของศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์โควดิ19 (กรณีจดั Event) และบางกจิกรรมมลัีกษณะเป็นภารกจิ
ปกติและควรใชง้บประมาณจากแหล่งอื่น (การตรวจรับรองมาตรฐาน HALAL)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 8/9



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

45 การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบั
บรรจภุณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ 
(กาบหมาก) อ้าเภอเมอืงตราด 
อ้าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด

1) ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ 
2) ศึกษาดูงานในสถานที่ที่มกีารผลิตจริง เพื่อ
ศึกษาการสาธติวธิกีารผลิตบรรจภุณัฑ์จริงจาก
วสัดุธรรมชาติ 
3) จดัหาเคร่ืองปั้มวสัดุจากธรรมชาติ

414,930              จงัหวดัตราด ส้านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

ตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม (จ้านวน 1 วนั) และสนับสนุน
เคร่ืองปั้มวสัดุจากธรรมชาติให้กบักลุ่มวสิาหกจิ ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด้าเนินการ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
จดัซ้ือครุภณัฑ์ รวมทั้งมกีารศึกษาดูงาน จ้านวน 2 วนั

46 ยกระดับผลิตภณัฑ์อาหารและของ
ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยววถิใีหม ่
อ้าเภอเมอืงตราด 
อ้าเภอแหลมงอบ และอ้าเภอ
คลองใหญ่ จงัหวดัตราด

1) ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ ยกระดับผลิตภณัฑ์
อาหารและของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยววถิใีหม ่
จงัหวดัตราด
2) ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 
และเชื่อมโยงธรุกจิ

5,827,400           จงัหวดัตราด ส้านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

ตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมด้านการบริหารจดัการธรุกจิยคุ
ใหม ่และการตลาดยคุ Digital ให้ค้าแนะน้าในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ พัฒนาต้นแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) การทดสอบตลาดและ
เชื่อมโยงธรุกจิ ผ่าน online และ offline และติดตามและประเมนิผล 
ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าในการด้าเนินโครงการ

47 ส่งเสริมอาชพีและรายได้ 
นวตักรรมภมูปิัญญาท้องถิ่น
ปุาชายเลนและชายฝ่ัง 
จงัหวดัตราด

ถา่ยทอดความรู้นวตักรรมท้องถิ่นปุาชายเลนและ
ชายฝ่ัง

716,200              จงัหวดัตราด ศูนยส่์งเสริมการ
เรียนรู้ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่ 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อถา่ยทอดความรู้ด้านการปลูก
สมนุไพรปุาชายเลนและการเกบ็เกี่ยว ให้กบันักเรียนจ้านวน 600 คน และ
ประชาชน จ้านวน 180 คน ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าใน
การด้าเนินโครงการ เนื่องจากขาดรายละเอยีดหลักสูตรการถา่ยทอดเทคโนโลยี
และกจิกรรมการด้าเนินงาน อกีทั้งไมแ่สดงถงึความเชื่อมโยงการในพัฒนา
อาชพีที่ชดัเจน

48 จดัหาตู้อบพลังงานแสงอาทิตยแ์ละ
โซล่าเซลล์ และเคร่ืองบรรจภุณัฑ์
แบบสุญญากาศ และเคร่ืองฉายแสง
 UV เพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการ
ประมงจงัหวดัตราด อ้าเภอเมอืง
ตราด อ้าเภอคลองใหญ่ จงัหวดั
ตราด

จดัหาตู้อบพลังงานแสงอาทิตยแ์ละโซล่าเซลล์และ
เคร่ืองบรรจภุณัฑ์แบบสุญญากาศ และเคร่ืองฉาย
แสง UV

3,120,000           จงัหวดัตราด ส้านักงานประมง
จงัหวดัตราด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์ให้กบัประชาชน จ้านวน 200 คน (จ้านวน 4 คร้ัง คร้ังละ 50 คน) 
และสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์เคร่ืองบรรจภุณัฑ์แบบสูญญาการ และ
เคร่ืองฉาย UV จ้านวน 50 ชดุ ซ่ึงไมม่คีวามชดัเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่า
ในการด้าเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ครุภณัฑ์ให้กบักลุ่มประมง และไมม่คีวามชดัเจนในรายละเอยีดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม

49 สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชมุชน
จงัหวดัตราด

อบรมบุคลากรและเครือขา่ยด้านการท่องเที่ยว
ชมุชนของจงัหวดัตราดและท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์

3,000,000           จงัหวดัตราด ส้านักงานท่องเที่ยว
และกฬีาจงัหวดัตราด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่คีวามชดัเจน ความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และคุ้มค่าในการด้าเนินโครงการ อกีทั้งไมแ่สดงถงึความจ้าเป็น
เร่งด่วนในการด้าเนินการในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยเฉพาะกจิกรรม FAM Trip

4,832,800           

227,254,605รวม 49 โครงการ

ปรับลดวงเงิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตราด หน้า 9/9



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ประจวบคีรีขันธ์ 483,820,107 152 483,552,597 84 240,915,597 68 242,637,000

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ไมเ่ห็นควรสนับสนุน
ที่ จังหวัด

กรอบวงเงินจัดสรร 
(บาท)

ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ขดุลอกสระ/ล าห้วย 
(สาธารณะเพื่อการเกษตร
และอปุโภค,บริโภค) หมู่ 9 
บ้านเขาควง (จดุที่ 1) 
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 8 เมตร ยาวเฉล่ีย 950 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
14,232 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด 
วา่นหางจระเข ้และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
986 คน และเกษตรกร จ านวน 641 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน
 6 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

2 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค) 
หมู่ 9 บ้านเขาควง ขดุสระถา่ยดิน 
(จดุที่ 1) ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร กน้ล า
ห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด 
วา่นหางจระเข ้และพืชผักสวนครัว  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
986 คน และเกษตรกร จ านวน 641 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน
 6 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

3 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค) 
หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลหัวยสัตวใ์หญ่ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด 
วา่นหางจระเข ้และพืชผักสวนครัว  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
931 คน และเกษตรกร จ านวน 605 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน
 6 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรขีันธ์

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 1/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

4 ขดุลอกสระ/ล าห้วย (สาธารณะ
เพื่อการเกษตรและอปุโภค, บริโภค)
 หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา (จดุที่ 1) 
ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร กน้ล า
ห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าสวนผลไม ้ทุเรียน ขนุน 
กล้วย พืชผักสวนครัว และการเล้ียงโคนม  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 732 คน และเกษตรกร จ านวน 
475 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

5 ขดุลอกสระ/ล าห้วย (สาธารณะ
เพื่อการเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
 หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง
(จดุที่ 2) ต าบลหนองพลับ 
อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 13 เมตร ยาวเฉล่ีย 480 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
14,337 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด 
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพดและพืชผัก
สวนครัว  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 851 คน และเกษตรกร 
จ านวน 533 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

6 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 9 บ้านคอกชา้งพัฒนา 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 908 คน
และเกษตรกร จ านวน 590 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 2/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

7 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 8 บ้านละเมาะ ขดุสระถา่ยดิน 
(จดุที่ 1) ต าบลหนองพลับ 
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด วา่นหางจระเข ้
ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด และพืชผักสวนครัว โดย
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 767 คน และเกษตรกร จ านวน 498 คน
 ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

8 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 1 บ้านหนองหินใน 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 390 คน 
และเกษตรกร จ านวน 253 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

9 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 2 บ้านเนินพยอม 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 456 คน 
และเกษตรกร จ านวน 296 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 3/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

10 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 4 บ้านเนินทราย 
ขดุสระถา่ยดิน(จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 320 คน 
และเกษตรกร จ านวน 208 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

11 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 5 บ้านบึงนคร ขดุสระถา่ยดิน 
(จดุที่ 1) ต าบลบึงนคร 
อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 534 คน 
และเกษตรกร จ านวน 347 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

12 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 6 บ้านท่าไมล้าย 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 246 คน 
และเกษตรกร จ านวน 159 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 4/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

13 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 7 บ้านวงัสาหร่าย 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร กน้ล า
ห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือมปีริมาตรดิน
ขดุไมน่้อยกวา่ 8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 352 คน 
และเกษตรกร จ านวน 228 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

14 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค
หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด 
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด และ
พืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 280 คน และ
เกษตรกร จ านวน 182 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ จ านวน 7 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

15 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,306 คน 
และเกษตรกร จ านวน 848 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 5/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

16 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 12 บ้านทรายทอง 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 263 คน 
และเกษตรกร จ านวน 170 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

17 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค) 
หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,623 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,704 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

18 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ 
ขดุสระถา่ยดิน (จดุที่ 1) 
ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,496 คน 
และเกษตรกร จ านวน 972 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 6/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

19 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ขดุ
สระถา่ยดิน (จดุที่ 1) ต าบลทับใต้ 
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ 
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร กน้ล า
ห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือมปีริมาตรดิน
ขดุไมน่้อยกวา่ 8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,042 คน 
และเกษตรกร จ านวน 677 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

20 ขดุลอกสระ (สาธารณะเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค,บริโภค)
หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ขดุสระ
ถา่ยดิน (จดุที่ 1) ต าบลทับใต้ 
อ าเภอหัวหิน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุลอกล าห้วย/สระ กกัเกบ็น้ า ปากล าห้วย/สระ
กวา้งเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 
กน้ล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,350 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการขดุลอกสระ เพื่อให้มนี้ าใชเ้พียงพอต่อการ
บริโภคอปุโภค และส่งเสริมการเกษตร เชน่ การท าไร่สับปะรด
วา่นหางจระเข ้ยางพารา การท าสวนผลไม ้เชน่ ขนุน กล้วย ขา้วโพด
และพืชผักสวนครัว โดยมกีลุ่มมเีป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 899 คน 
และเกษตรกร จ านวน 584 คน ท าให้มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 
จ านวน 7 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 7/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

21 สร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสัตวน์้ า
สู่การสร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบอาชพี
ประมงทะเลอยา่งยั่งยนื

จดัท าแหล่งอาศัยสัตวท์ะเล (ปะการังเทียม) 
และวางทุ่นลอย บริเวณชายฝ่ังทะเลบ้านทางสาย
หมู่ที่ 9 ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์พื้นที่วางปะการังเทียม 
3.6 ตารางกโิลเมตร ระดับน้ าลึก 14 เมตร 
ห่างจากชายฝ่ังระยะทาง 2.8 กโิลเมตร 
โดยมค่ีาวสัดุได้แก่
1) แท่งคอนกรีตเสริมเหล็กรูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก์
ภายในกลวงขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร 
มดัรวมเป็นชดุๆละ 3 แท่งเพื่อให้แขง็แรง 
เป็นที่ดึงดูดให้สัตวน์้ าเขา้มาอาศัย 
จ านวน 2,601 แท่ง จ านวน 21 จดุ
2) ทุ่นลอยไฟเบอร์กลาสทรงกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร จ านวน 4 จดุ

19,968,200 จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์

ส านักงานประมง
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
ประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มในการท าประมง เป็นการจดัท าแหล่งอาศัย
สัตวท์ะเล (ปะการังเทียม) บริเวณชายฝ่ังทะเลเพื่อให้ชาวประมงในพื้นที่
สามารถท าประมงพื้นบ้านบริเวณประมงชายฝ่ังได้ กอ่ให้เกดิการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น เฉล่ียประมาณ 20,000-25,000 บาท/เดือน/เรือประมงพื้นบ้าน 1 ล า 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นชาวประมง 
จ านวน 800 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

19,968,200

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งโก – ยบุพริก หมู่ที่ 11 
ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,570 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาวรวม 1,570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 9,420 ตารางเมตร

6,600,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ มะมว่ง สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 800 คน เกษตรกร 
จ านวน 150 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

6,600,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 8/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านป้าเนียง หมู่ที่ 7 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 2,000 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่
8,000 ตารางเมตร

5,700,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ มะพร้าว สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 950 คน เกษตรกร 
จ านวน 180 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 17 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,700,000

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหุบปลากั้ง บ้านเฉลิมพร 
หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ 
อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 750 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5  เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 3,750 ตารางเมตร

2,600,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ มะพร้าว สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 800 คน เกษตรกร 
จ านวน 100 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 20 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,600,000

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยผ้ึง (ชว่งที่ 2) 
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ 
อ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,730 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 7  เมตร ยาว 1,730 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 12,110 ตารางเมตร

8,120,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ สับปะรด ทุเรียน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 2,500 คน เกษตรกร 
จ านวน 300 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 20 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

8,120,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 9/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านวงัยาว–บ่อขยะ หมู่ที่ 3 
ต าบลวงักพ์ง  อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 15,000 ตารางเมตร

10,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ มะพร้าว สับปะรด โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 850 คน เกษตรกร จ านวน 200 คน และผู้ประกอบการ
 จ านวน 15 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซังหวาย–ชะมว่ง หมู่ที่ 7 
ต าบลชา้งแรก  
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,090 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
6,540.00 ตารางเมตร

4,578,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,500 คน เกษตรกร จ านวน 250 คน 
และผู้ประกอบการ จ านวน 25 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,578,000

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเอกรอบนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ยาว 1,900 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
9,500 ตารางเมตร

6,600,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ขา้ว มะมว่ง สับปะรด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 850 คน เกษตรกร จ านวน 
160 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 16 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

6,600,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 10/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงนวล ชายเขาทุ่งยาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลสามกระทาย 
อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
ความยาว 1,900 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 9,500 ตารางเมตร

6,600,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด เชน่ ขา้ว มะมว่ง สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 750 คน เกษตรกร 
จ านวน 120 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 13 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

6,600,000

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า 
สายพลายงาม ระยะที่ 2 หมู่ที่ 
4, 5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอ
ปราณบุรี  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 600 เมตร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้างระบายน้ า 
ความยาวรวม 600.00 เมตร ไหล่ทางคอนกรีต 
กวา้ง 2.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

4,944,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
โครงสร้างระบายน้ า เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,524 คน เกษตรกร จ านวน 800 
คน และผู้ประกอบการ จ านวน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,944,000

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า 
สายพลายงาม 7 หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 443 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 443.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไมน่้อยกวา่ 2,658.00 ตารางเมตร  
พร้อมโครงสร้างระบายน้ าความยาวรวม 
886.00 เมตร

4,987,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
โครงสร้างระบายน้ า เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,600 คน เกษตรกร จ านวน 200 
คน และผู้ประกอบการ จ านวน 150 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,987,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 11/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

32 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ า หมู่ที่ 2 
สายหมู่บ้านปราณทอง  
อ าเภอปราณบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 122.00 เมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางว ี
กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 122.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 951.00 ตารางเมตร 
พร้อมโครงสร้างระบายน้ าความยาวรวม 
162.00 เมตร

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ปราณบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
โครงสร้างระบายน้ า เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,600 คน เกษตรกร จ านวน 200 
คน และผู้ประกอบการ จ านวน 150 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,000,000

33 กอ่สร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหมู่
 8 (หนองขอน) หมู่ที่ 7 
ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,555 เมตร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม ชว่งที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร 
ชว่งที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 285.00 เมตร หรือมพีื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รวมไมน่้อยกวา่ 7,490 ตารางเมตร 
หนา 0.05 เมตร

3,069,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลกยุบุรี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวาม สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว สับปะรด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,493 คน และเกษตรกร จ านวน 250 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,069,000

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าประปาเทศบาลต าบล
บ้านกรูด สุดเขต หมู่ที่ 4 
ชมุชนบ้านทุ่งเรือยาว ต าบลธงชยั 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 800.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนชะมวง 
(ซอย5)-ทุ่งเรือยาว หมู่ที่ 4 ชมุชนบ้านทุ่งเรือยาว
ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์(สายหน้าประปาเทศบาล
ต าบลบ้านกรูด สุดเขต) ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 800.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,000.00 ตารางเมตร

2,495,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ้านกรูด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว และสินค้าประมง 
โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 1,000 คน หรือ 300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,495,300

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 12/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนชะมวง (ซอย 5) 
-ทุ่งเรือยาว หมู่ที่ 4 
ชมุชนบ้าทุ่งเรือยาว ต าบลธงชยั 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 600.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนชะมวง 
(ซอย5)-ทุ่งเรือยาว หมู่ที่ 4 ชมุชนบ้านทุ่งเรือยาว
ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,000.00 ตารางเมตร

1,904,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บ้านกรูด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่
ตลาด ได้แก ่มะพร้าวและสินค้าประมง โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,000 คน หรือ 300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,904,200

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสัตยบรรณ  หมู่ที่ 6  
ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 195.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 195.00 เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
780.00 ตารางเมตร

524,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ไร่ใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด มะมว่ง และแกว้มงักร
 โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 120 คน และเกษตรกร จ านวน 10
 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

524,800

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแมเ่ฉล่ือม หมู่ที่ 3  
ต าบลไร่ใหม ่อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 489.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 489.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,956.00  ตารางเมตร

1,341,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ไร่ใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่ สับปะรด มะมว่ง และแกว้
มงักร โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนจ านวน 240 คน  และเกษตรกร จ านวน 20 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,341,300

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 13/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 4 
ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 760.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 760.00 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

2,354,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลไร่เกา่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว สับปะรด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,299 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 3 คน 
และผู้ใชแ้รงงาน จ านวน 300 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,354,000

39 กอ่สร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 6 หมู่
ที่ 5 ต าบลไร่เกา่ 
อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,700 เมตร

กอ่สร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ยาว 1,700.00 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

3,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลไร่เกา่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นกอ่สร้างเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่
มะพร้าว สับปะรด โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,500 คน 
ผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน และผู้ใชแ้รงงาน จ านวน 100 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,400,000

40 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสมถวลิ - ซอย
น้ าด่ืมตราเพชร หมู่ที่ 12 
ต าบลร่อนทอง 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 473.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 473.00 เมตร ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
1,876 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองขา้ง

1,226,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ร่อนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ ามนั โดย
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 3,590 คน เกษตรกร จ านวน 3,850 คน 
และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร จ านวน 1,520 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,226,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 14/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

41 การฝึกอาชพีระยะส้ัน 
(เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้า
เพื่อประกอบอาชพี) 
เทศบาลเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

อบรมการเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อ
น าไปประกอบอาชพี จ านวน 1 รุ่น 30 คน

31,797 เทศบาลเมอืง
ประจวบคีรีขนัธ์

เทศบาลเมอืง
ประจวบคีรีขนัธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน เป็นการจดัอบรมทักษะอาชพีการแต่งหน้าระยะ
ส้ันสามารถน าไปประกอบอาชพีได้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

31,797

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายน้ าตกห้วยยาง ซอย 9 
(นาใน 1) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 970.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 4,850 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร

4,709,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,000 คน และเกษตรกร จ านวน 403 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,709,000

43 กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประชาพูลโชค ซอย 8 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกวา้ง ต าบลห้วยยาง
 อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 406.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 406.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 2,030 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร

1,594,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,000 คน และเกษตรกร จ านวน 448 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,594,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 15/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเขาพุพงษ์ ชว่งที่ 4 
หมู่ที่ 2 ต าบลหาดขาม 
อ าเภอกยุบุรี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 640.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 640.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองขา้ง
กวา้ง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 3,200.00 ตารางเมตร

1,674,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกร จ านวน 360 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,674,000

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยหนองขนาน หมู่ที่ 10 
ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,140.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสอง
ขา้งกวา้ง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 3,990.00 ตารางเมตร

1,880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 185 คน (120 ครัวเรือน)
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,880,000

46 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนน ต าบลสาย 6/5
หมู่ที่ 6 ต าบลก าเนิดนพคุณ 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,500.00  เมตร 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
7,500.00 ตารางเมตร

4,850,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าเนิดนพคุณ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,850,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 16/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสามคัคี หมู่ที่ 3,10  
ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,060 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,060 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
5,300 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ 0.50 เมตร

3,496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชยัเกษม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 1,116 คน (369 ครัวเรือน)
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,496,000

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสหกรณ์ หมู่ที่ 2,5  
ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,650 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,650 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
8,250 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ 0.50 เมตร

5,242,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชยัเกษม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 852 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,242,000

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสหกรณ์  หมู่ที่ 5 
ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 150.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 750.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชยัเกษม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน  จ านวน 800 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

485,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 17/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประจวบคีรีขนัธ ์ถนนสาย 
30-011 ทางหลวง-เขาขวาง (ตอน
สุดท้าย หมู่ที่ 2 ต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 398.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 398.00 เมตร  ผิวจราจรกวา้ง 4.00  เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
1,592.00 ตารางเมตร

1,085,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน  จ านวน 729 คน และเกษตรกร จ านวน 2,850 
คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,085,000

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประจวบคีรีขนัธ ์ถนนสาย 
30-015 ห้วยขี้เหล็ก-สวนป่าทราย
ทอง  หมู่ที่ 6 ต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 490.00  เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 490.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
2,450.00 ตารางเมตร

1,966,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน  จ านวน 7,529 คน และเกษตรกร จ าวน 2,850 
คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,966,000

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ่อปลา หมู่ที่ 4 ต าบลไร่ใหม ่
อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 435.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชว่ง กม.ที่ 0+280 - 0+715) 
ระยะทาง 435.00 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต 
ไมน่้อยกวา่ 1,740.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

1,254,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,254,700

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 18/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองกะพี้ หมู่ที่ 7 
ต าบลไร่ใหม ่ ชว่ง กม. ที่ 0+000 -
 0+450) อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 450.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 450.00 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีต 
ไมน่้อยกวา่ 2,250.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

1,330,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่ใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,330,400

54 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเพชรเกษม-
หนองพังพวย (ชว่งที่ 1) หมู่ที่ 1 
ต าบลเกาะหลัก 
อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,022.00 เมตร

 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,022.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวา่  5,128.54 ตาราง
เมตร

3,321,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหลัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด มะพร้าว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,321,000

55 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเพชรเกษม-หนองพังพวย (ชว่ง
ที่ 2) หมู่ที่ 1,11 
ต าบลเกาะหลัก  
อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,883.00 เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กวา้ง 5.20 เมตร ยาว 1,883.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รวมไมน่้อยกวา่ 9,791.60  ตารางเมตร

3,641,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหลัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่
สับปะรด มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 800 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,641,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 19/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขตยอ่นอก-กยุบุรี
(โรงมะพร้าว) หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อนอก 
อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 950.00  เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 950.00  เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
4,750.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร

3,689,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,689,000

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
ต าบลบ่อนอก
อ าเภอเมอืงประจวบคีรีขนัธ ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ยาว 1,600.00  เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 6,400.00 ตารางเมตร

4,796,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อนอก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,796,000

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเพชรเกษม-เพชรสมทุร หมู่ที่ 4
 บ้านแสงอรุณ  ต าบลแสงอรุณ 
อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 992  เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง  992  เมตร กวา้ง  5.00 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  
4,960 ตารางเมตร

3,138,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสงอรุณ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน และเกษตรกร 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,138,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 20/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอรุณสวสัด์ิ  หมู่ที่ 3 
บ้านยบุหวาย ต าบลแสงอรุณ  
อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,378.00  เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง  1,378.00  เมตร กวา้ง  4.00  เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  
5,512.00 ตารางเมตร

3,550,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสงอรุณ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 800 คน และเกษตรกร 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,550,000

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประชาอทุิศ หมู่ที่ 6
บ้านหนองตาเมอืง  ต าบลธงชยั 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 945 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 945 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,725 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

3,451,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลธงชยั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา รวมทั้ง
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว เชน่ ริมชายหาดบ้านทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์
ภกัดีประกาศ และพระพุทธกติิสิริชยั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน
 500 คน เกษตรกร จ านวน 250 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,451,000

61 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านพักครู หมู่ที่ 5 
บ้านดอนแหลมใหญ่ ต าบลธงชยั 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 600 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 เมตร  ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,400 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

2,152,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลธงชยั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา รวมทั้ง
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว เชน่ ริมชายหาดบ้านทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์
ภกัดีประกาศ และพระพุทธกติิสิริชยั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน
 745 คน หรือ 295 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,152,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 21/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

62 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายโปร่งจนัทร์-คลองกรูด
 หมู่ที่ 1 บ้านถ้ าคีรีวงศ์ 
ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,520 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7,600 ตารางเมตร  พร้อม
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

4,964,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลธงชยั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา รวมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมทะเล พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ พระพุทธกติิสิริ
ชยั และถ้ าคีรีวงศ์ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  จ านวน 740 คน หรือ 
269 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,964,000

63 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายชยัมงคล 7 หมู่ที่ 10 
บ้านชยัมงคล ต าบลธงชยั 
อ าเภอบางสะพาน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ยาว 375 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กวา้ง 4 เมตร  ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,500 ตารางเมตร  
พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

1,464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลธงชยั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา รวมทั้ง
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว เชน่ ริมชายหาดบ้านทางสาย พระมหาธาตุเจดีย์
ภกัดีประกาศ และพระพุทธกติิสิริชยั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน
 972 คน หรือ 381 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,464,000

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงเรียนทุ่งไทร –
เขาอด่ีาง  ต าบลบางสะพาน  
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,035.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 1,035.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่
5,175.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร

4,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสะพาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 4,357 คน หรือ 1,300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,000,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 22/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยคลองแพรกขวา-
ตะบองยกัษ์ (ประจวบคีรีขนัธ์
ถ.31-073-ประจวบคีรีขนัธ ์
ถ.31-074 หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ ต าบลทองมงคล 
อ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,350.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต เสริม
เหล็กไมน่้อยกวา่ 5,400.00 ตารางเมตร

3,313,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองมงคล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน  จ านวน 429 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน 1,145
 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,313,000

66 กอ่สร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยทุ่งคอก -
ส่ีแยกเขาแกว้ (ประจวบคีรีขนัธ ์
ถ.31-010) หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 
ต าบลทองมงคล 
อ าเภอบางสะพาน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 920.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 1.00 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน่้อยกวา่ 5,520 .00 ตารางเมตร

3,456,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองมงคล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 263 ครัวเรือน เกษตรกร จ านวน 1,000 
ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,456,500

67 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายแยกบายพาส – บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 3 บ้านวงัยาว 
ต าบลวงักพ์ง อ าเภอปราณบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 500.00 เมตร

ปรับปรุงถนนลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
3,300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร

2,016,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงักพ์ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลาดยาง 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 
รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร จ านวน 250 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,016,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 23/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยตะแคง หมู่ที่ 3 
บ้านวงัยาว ต าบลวงักพ์ง 
อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 550.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
2,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

1,351,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงักพ์ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 
รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร 
จ านวน 250 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,351,000

69 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชอ่งพระ – ห้วยพลับ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองยงิหม ี
ต าบลหนองตาแต้ม 
อ าเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,330.00 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 6,650.00 ตารางเมตร

4,464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตาแต้ม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 
รวมทั้งส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด 
มะมว่ง โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  จ านวน 1,656 คน 
เกษตรกร จ านวน 451 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,464,000

70 กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตสายขา้งวดัเนินกรวด หมู่ที่
 3 บ้านหนองเป่าปี่ ต าบลศาลาลัย 
อ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 900.00 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.05  เมตร หรือพื้นที่รวม
ไมน่้อยกวา่ 4,500.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร

2,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาลัย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล รวมทั้งส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด มะมว่ง วา่นหาง
จระเข ้โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 304 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,900,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 24/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

71 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตรหัสสายทาง 
ประจวบคีรีขนัธ ์ถ48-005 สาย
มจีนัทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาลัย 
อ าเภอสามร้อยยอด
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 600.00 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.05 เมตร พื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
3,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1,924,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาลัย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเทคอนกรีต เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรด มะมว่ง วา่นหาง
จระเข ้โดยมกีลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 304 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,924,000

72 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยท าการ
เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ห้วยแห้ง - ดอนสูง หมู่ที่ 2,8 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,010.00 เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยท าการเทคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,010.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่
4,040.00 ตารางเมตร

2,594,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเทคอนกรีต เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,594,000

73 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยท าการปูเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายนาล้อม - โป่งแดง หมู่ที่ 3 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 540.00 เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยท าการปูเสริมผิวจราจรแอสติก
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่้อยกวา่ 
2,700.00 ตารางเมตร และงานติดต้ัง Guard Rail
 จ านวน 1 จดุ ยาวขา้งละ 14.00 เมตร 
รวม 28.00 เมตร งานตีเส้นจราจร 
259.20 ตารางเมตร

1,155,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
จ านวน 800 คน เกษตรกร 300 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,155,600

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 25/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

74 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายสวนขนุน - 
มะเด่ือทอง หมู่ที่ 10,5 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 2,100 เมตร

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมน่้อยกวา่ 10,500 ตารางเมตร
และงานตีเส้นจราจร 945 ตารางเมตร

5,420,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาล้าน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่
มะพร้าว โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร 100 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,420,000

75 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายเพชรเกษม-สถานีรถไฟดอน
ทราย หมู่ที่ 13 บ้านไทรสามขา 
ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 2,070 เมตร

ขดุร้ือและเสริมชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดทับ) 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,070 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่
10,350 ตารางเมตร

6,123,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหูกวาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา
 โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนจ านวน 1,681 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 1,200 คน
และกลุ่มวสิาหกจิชมุชน  20 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

6,123,300

76 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเหมอืงแร่ - ซุ้มประตู หมู่ที่ 4 
บ้านเหมอืงแร่ ต าบลนาหูกวาง 
อ าเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

ขดุร้ือและเสริมชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดทับ) 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,530 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
7,650 ตารางเมตร

4,617,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาหูกวาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ออก
สู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 625 คน เกษตรกร จ านวน 450 คน และผู้ประกอบการ 20
 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,617,500

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 26/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายส่ีแยกทุ่งเชอืก – 
เขตรอยต่อต าบลทองมงคล 
บริเวณสะพานคลองขนาน หมู่ที่ 10
 บ้านทุ่งเชอืก อ าเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
 ความยาว 2,360.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่
11,800.00 ตารางเมตร

7,820,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่อนทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่มะพร้าว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน จ านวน 9,129 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,820,000

78 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเพชรเกษม - ห้วยขาด เมตร 2 
ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,780 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร 
โดยมคีวามหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้ว
จ านวนไมน่้อยกวา่ 8,900.00 ตารางเมตร

3,727,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,727,000

79 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายขา้งโรงเรียนหนองกระทิง-
ทุ่งโปร่ง เมตร 6 ต าบลกยุบุรี 
อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
ความยาว 1,135.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 1,135.00 เมตร โดยมคีวามหนาเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตแล้ว
จ านวนไมน่้อยกวา่ 5,675.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร 
หรือมปีริมาณลูกรัง 1,106.63 ลูกบาศกเ์มตร

3,228,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,228,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 27/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาแกว้ - หลังโรงพยาบาล
กยุบุรี หมู่ที่ 5 อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 785.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 785.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีตแล้วจ านวนไมน่้อยกวา่ 
3,925.00 ตารางเมตร และลงลูกรังรองพื้นทาง
หนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาณลูกรัง
765.38 ลูกบาศกเ์มตร

2,223,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,223,000

81 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนองกระทิง-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 ต าบลกยุบุรี 
อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 610.00 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร 
โดยมคีวามหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้ว
จ านวนไมน่้อยกวา่ 3,050.00 ตารางเมตร

1,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,300,000

82 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต้นตาล ชว่งที่ 2  เมตร5 ต าบล
กยุบุรี  อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 1,295.00 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 1,295.00 เมตร โดยมคีวามหนาเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตแล้ว
จ านวนไมน่้อยกวา่ 6,475.00 ตารางเมตร 
และลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร 
หรือมปีริมาณลูกรัง 1,262.63 ลูกบาศกเ์มตร

3,675,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 400 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,675,000

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 28/29



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

83 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตลุ่มแสล – ชนเขตหาดขาม
 หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะซาง 
อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 665.00 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร 
โดยมคีวามหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แล้วจ านวนไมน่้อยกวา่ 3,325.00 ตารางเมตร

1,201,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 204 คน หรือ 67 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,201,000

84 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหนองกระทิง -
ชนเขตหาดขาม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองกระทิง อ าเภอกยุบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ความยาว 670.00 เมตร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่เมื่อปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แล้วจ านวนไมน่้อยกวา่ 3,350.00 ตารางเมตร

1,631,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกยุบุรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรและส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด ได้แก ่สับปะรดและโค โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 370 คน หรือ 188 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,631,000

240,915,597 240,915,597รวม 84 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขนัธ์ หน้า 29/29



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พัฒนาไฟฟ้าแสงสว่าง

เส้นทางเช่ือมโยงการท่องเท่ียว

ชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร 

บริเวณสายประจวบคีรีขันธ์ 2057 แยกทาง

หลวงหมายเลข 37- บ้านหัวนา อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (225 ดวงโคม)

9,570,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ชนบท

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

2 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค) 

หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน 

ชุดสระถ่ายดิน (จุดท่ี 2) 

ต าบลหัวยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

8,350 ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

3 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา 

ขุดสระถ่ายดิน (จุดท่ี 1) 

ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 13 เมตร ยาวเฉล่ีย 480 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,337 ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)

โครงการท่ีไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 1/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
4 ขุดลอกสระ/ล าห้วย (สาธารณะ

เพ่ือการเกษตรและอุปโภค, 

บริโภค) หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง 

(จุดท่ี 1) ต าบลหนองพลับ 

อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระกว้างเฉล่ีย 13 เมตร ยาวเฉล่ีย 480 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

14,337 ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

5 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 1) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 ลูกบาศก์

เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

6 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 ลูกบาศก์

เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 2/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
7 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 3) 

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 ลูกบาศก์

เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

8 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 4 ต าบลหนองพลับ

 อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น

การขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและ

ส่งเสริมการเกษตร โครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การ

สนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความ

จ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 3/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
9 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค) 

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 5) 

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

10 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค,บริโภค)

หมู่ 5 บ้านมะค่าส่ีซอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 6) 

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

11 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 8 บ้านละเมาะ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 4/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
12 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 8 บ้านละเมาะ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 3) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

13 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 8 บ้านละเมาะ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 4) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

14 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 8 บ้านละเมาะ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 5) ต าบลหนอง

พลับ อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 5/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
15 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 2 บ้านเนินพยอม ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลบึงนคร 

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

16 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 4 บ้านเนินทราย ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลบึงนคร 

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 6/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
17 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 4 บ้านเนินทราย ขุดสระถ่าย

ดิน (จุดท่ี 2) ต าบลบึงนคร 

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

18 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 7/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
19 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 3) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

20 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 4) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 8/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
21 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ชุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 5) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

22 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 6) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 9/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
23 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 11) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

24 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค,บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 12) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 10/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
25 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 13) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร 

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

26 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 14) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 11/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
27 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 10 บ้านทุ่งกระทิง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 15) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

28 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุด

สระถ่ายดิน (จุดท่ี 2) 

ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 12/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
29 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 3) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

30 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 4) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 13/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
31 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 5) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

32 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 6) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 14/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
33 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 7) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

34 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 8) ต าบลบึงนคร

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 15/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
35 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 12 บ้านทรายทอง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 2) ต าบลบึงนคร 

อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระกว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

36 ขุดลอกสระ (สาธารณะเพ่ือ

การเกษตรและอุปโภค, บริโภค)

หมู่ 9 บ้านเขาควง ขุดสระ

ถ่ายดิน (จุดท่ี 1) ต าบลทับใต้ 

อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ขุดลอกล าห้วย/สระ กักเก็บน้ า ปากล าห้วย/

สระ กว้างเฉล่ีย 40 เมตร ยาวเฉล่ีย 52 เมตร

ก้นล าห้วย/สระ ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,350 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

อ าเภอหัวหิน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกสระ เพ่ือให้มีปริมาณน้ า

เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร โครงการมี

รายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามการจัดล าดับ

ความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

37 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3218 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวหิน  – โป่ง

แย้ ระหว่าง กม.11+180 – กม. 13+680 , 

กม.15+550 – กม. 20+260 ปริมาณงาน 2 

แห่ง

8,301,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 16/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
38 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3218 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวหิน – 

โป่งแย้ ระหว่าง กม.22+120 – กม. 24+220 ,

 กม.26+600 – กม. 31+543 ปริมาณงาน 2 

แห่ง

8,120,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

39 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3219 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะเภา – 

ห้วยมงคล ระหว่าง กม.1+100 – กม. 1+500 ,

 กม.1+500 – กม. 1+975 , กม.1+975 – กม.

 2+250 , กม.4+084 – กม. 4+742 

ปริมาณงาน 4 แห่ง

3,089,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

40 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3217

 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุยบุรี  –

ยางชุม ระหว่าง กม.2+670 – กม.3+710 , 

กม.4+564 – กม.4+992 , กม.5+800 – 

กม. 7+400 ปริมาณงาน 3 แห่ง

3,812,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 17/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
41 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

4373 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิน  – 

ด่านสิงขร ระหว่าง กม.2+700 – กม. 7+700,

กม.8+900 – กม. 12+700 , กม.12+700 – 

กม. 13+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง

10,907,000 ประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

42 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 

3374 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางสะพาน  –

 หนองหัดไท ระหว่าง กม.7+740 – กม. 

10+040 , กม.12+450– กม. 12+985 , 

กม.16+900 – กม. 19+170 , กม.21+550 – 

กม. 24+820 ปริมาณงาน 4 แห่ง

9,948,000 ประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนท่ีของ

ทางหลวงชนบท ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

43 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4

 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว – หนองหมู 

ระหว่าง กม. 246+995 - กม.247+270 , 

กม. 249+172 - กม.249+440 , กม. 

252+332 - กม.252+531 , กม. 254+987 - 

กม.257+366 ปริมาณ 4 แห่ง

10,677,000 ประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังราวกันอันตราย 

(Guard Roller) ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 18/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
44 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4

 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว – หนองหมู 

ระหว่าง กม. 263+316 - กม.264+315 , 

กม. 267+235 - กม.268+050 , กม. 

268+678 - กม.270+200 ปริมาณ 3 แห่ง

11,658,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังราวกันอันตราย 

(Guard Roller) ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

45 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4

 ตอนควบคุม 0604 ตอน ห้วยยาง –

บางสะพาน ระหว่าง กม. 352+300 - 

กม.355+400 ปริมาณ 1 แห่ง

12,400,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังราวกันอันตราย 

(Guard Roller) ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

46 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 

4ตอนควบคุม 0604 ตอน ห้วยยาง –

บางสะพาน ระหว่าง กม. 365+500 - 

กม.368+100 ปริมาณ 1 แห่ง

10,400,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังราวกันอันตราย 

(Guard Roller) ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจนท่ี

เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ัง

เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 19/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
47 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  

ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองหมู  –ห้วยยาง 

ระหว่าง กม.323+400 – กม. 326+500 LT. 

ปริมาณงาน 1 แห่ง ต าบลห้วยทราย 

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20,000,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ทางหลวง  ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

48 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4

 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองหมู  –ห้วยยาง 

ระหว่าง กม.326+500 – กม. 328+200 LT. ,

 กม.329+100 – กม. 330+800 LT. 

ปริมาณงาน 2 แห่ง ต าบลห้วยทราย อ าเภอ

เมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17,000,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ทางหลวง  ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

49 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4

ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองหมู  –ห้วยยาง 

ระหว่าง กม.323+500 – กม. 325+000 RT. 

ปริมาณงาน 1 แห่ง

10,269,000 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

แขวงทางหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ 

(หัวหิน)

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ทางหลวง  ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ขาดความชัดเจน

ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมท้ังเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 20/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายโป่งเกตุ ซอย 5 (ช่วงท่ี 2)  

หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยทราย 

อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 600 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5  เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,000 ตาราง

เมตร

2,099,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองหินใน-แพรก

ตะคร้อ (ช่วงบ้านเนินทราย) 

หมู่ท่ี 4 บ้านเนินทราย

ต าบลบึงนคร อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 2,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

12,000 ตารางเมตร

8,130,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายบ้านคอกช้าง-บ้านเนินสีทอง

 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองพลับ-

บ้านเนินสีทอง หมู่ท่ี 12 

ต าบลบึงนคร  อ าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 2,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 

12,000 ตารางเมตร

8,330,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 21/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายเขาจ้าว-บ้านวังปลา ช่วงท่ี 2

 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาจ้าว 

อ าเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 2,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,000 ตาราง

เมตร

6,980,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายสระน้ าบ้านหนองไทร -

บ้านหนองยาว หมู่ท่ี 4 

ต าบลหนองตาแต้ม  

อ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 770 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 

เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร

2,680,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 คอนกรีต สายบ้านแพรกตะลุย-

บ้านป่าหมาก หมู่ท่ี 6 ต าบลเขา

จ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 2,720

 เมตร

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,720  เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 16,320 

ตารางเมตร

10,000,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทุ่งไผ่ – เขาไผ่ หมู่ท่ี 8 

ต าบลบางสะพาน 

อ าเภอบางสะพานน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 2,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50เมตร หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,000 ตาราง

เมตร

6,990,500 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 22/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายดอนทรายเย็น – ช่องชัน  

หมู่ท่ี 8 ต าบลบางสะพาน อ าเภอ

บางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ความยาว 

2,000 เมตร

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5

 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร

6,990,500 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโปร่งช้างตาย หมู่ท่ี 7 ต าบล

สามกระทาย อ าเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 1,900 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง

5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9,500

 ตารางเมตร

6,600,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเพชรเกษม – สวนสุขภาพ  

หมู่ท่ี 2 – หมู่ท่ี 5 ต าบลกุยบุรี 

อ าเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ความ

ยาว 1,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง

6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,000 

ตารางเมตร

4,400,000 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายสุขุม 1 หมู่ท่ี 10 

ต าบลชัยเกษม 

อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 1,140.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

5,700.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทาง

หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

3,761,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยเกษม

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 23/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยสหกรณ์  หมู่ท่ี 3 ต าบล

ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 150.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

750.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร

485,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยเกษม

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยตาแก้ หมู่ท่ี 4  ต าบล

ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 150.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

750.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร

485,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยเกษม

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ซอยสีดางาม 2 หมู่ท่ี 7 ต าบล

ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 750.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

750.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก

ข้างละ 0.50 เมตร

485,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยเกษม

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 24/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหน้าช่อง หมู่ท่ี 8 ต าบล

ชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 150.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง

 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า750.00

 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 

0.50 เมตร

485,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลชัยเกษม

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายบ้านครูฉลอง  หมู่ท่ี 7 

บ้านหนองมงคล ต าบลธงชัย 

อ าเภอบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 875.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 875.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,500.00 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร

2,598,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลธงชัย

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายโรงใย หมู่ท่ี 11 บ้านดอนสูง

 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความยาว 700 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

5 เมตรยาว 700 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พร้อม

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

2,558,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลธงชัย

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 25/26



 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

 วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
ท่ี โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ
67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายชัยมงคล 9 หมู่ท่ี 10

บ้านชัยมงคล ต าบลธงชัย 

อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 790.00 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 790.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,160

 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

2,346,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลธงชัย

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายดอนสูง-ทิปโก้ หมู่ท่ี 11 

บ้านดอนสูง ต าบลธงชัย 

อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว

 870 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร

 ยาว 870 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร

2,583,000 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลธงชัย

2) ภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม

วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม

เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซ่ึงโครงการมีรายละเอียดสาระส าคัญครบถ้วน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม

การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

242,637,000รวม 68 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ประจวบคีรีขันธ์ หน้า 26/26



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดพัทลุง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 พัทลุง 586,864,003 153 586,826,700 66 299,008,100 87 287,818,600

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดพัทลุง

ข้อเสนอโครงการของจังหวัด
ท่ี จังหวัด

ไม่เห็นควรสนับสนุนกรอบวงเงินจัดสรร
(บาท)

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พัฒนายกระดับผลิตภณัฑ์หมู่บ้าน
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์  (Creative
 Industry Village : CIV)

1. จดัประชมุผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อชี้แจงโครงการทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชมุชน ผู้ประกอบการ12,050 บาท 
2. จดัประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อจดัท าแผน
พัฒนาหมู่บ้าน 67,980 บาท
3. จา้งเหมาออกแบบและพัฒนาตราสินค้า/
ผลิตภณัฑ์ของฝากที่ระลึก พร้อมบรรจภุณัฑ์ที่
เป็นอตัลักษณ์ของหมู่บ้าน 474,000 บาท ของ 10
 กลุ่มผู้ผลิตชมุชน /OTOP/กลุ่มวสิาหกจิชมุชน 
4. จา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวหมู่บ้าน ทั้ง online และ offline 
131,970 บาท

              686,000  จงัหวดัพัทลุง  ส านักงาน
อตุสาหกรรม 
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
ยกระดับผลิตภณัฑ์หมู่บ้านอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  (Creative Industry 
Village : CIV) กลุ่มเปูาหมายเป็น ผู้ประกอบการชมุชน SMEs จ านวน 
30 ราย ซ่ึงจะท าให้ผู้ประกอบการชมุชนมรีายได้จากการขายของฝาก
ที่ระลึกที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ผลิตภณัฑ์ละ 5,000 บาท/เดือน หรือ 
600,000 บาท/ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

686,000              

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดพัทลุง

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 1/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

2 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
สานพลังครอบครัวยั่งยนื

1. การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่เขา้ร่วมโครงการ 
โดยใชฐ้านขอ้มลูกลุ่มคนเปราะบาง (ขอ้มลูจาก 
TPMAP และขอ้มลูจาก Social Map กลุ่ม
เปราะบาง จาก 11 อ าเภอ) 
รวมจ านวน 1,000 ครัวเรือน
2. การจดัท าคู่มอืวธิกีารปฏบิัติการด าเนินงาน
3. การจดัประชมุกลุ่มยอ่ย เพื่อชี้แจงวตัถปุระสงค์
ของโครงการฯ 
4. กจิกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
สานพลังครอบครัวยั่งยนื จ านวน 1,000 ครัวเรือน
 ซ่ึงมอีาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์(อพม.) เจา้หน้าที่ 
และจติอาสาในพื้นที่ ให้ค าแนะน าชว่ยเหลือใน
การท ากจิกรรมที่บ้านของตนเอง 
5. การติดตามและประเมนิผล โดยให้วทิยากร
กระบวนการ (อพม.) และเจา้หน้าที่ลงพื้นที่
ติดตามและประเมนิผลการท ากจิกรรมของ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางทุกครัวเรือน

3,691,000           จงัหวดัพัทลุง ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จงัหวดัพัทลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการส่งเสริมอาชพีให้แกก่ลุ่มเปราะบางให้มคีวามมั่นคงทางอาหาร 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ านวน 1,000 คน  
ซ่ึงจะท าให้ลดรายจา่ยในปี 2564 จ านวน 100 บาท/ครัวเรือน/วนั 
และ ปี 2565 จ านวน 150 บาท/ครัวเรือน/วนั 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,691,000           

3  ส่งเสริมการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน

 - กจิกรรมเกษตรแบบผสมผสานพึ่งพาตนเอง
อ าเภอปุาบอน เกษตรผู้เขา้ร่วมจ านวน 50 คน 
งบประมาณ 707,000 บาท
 - กจิกรรมเกษตรแบบผสมผสานพึ่งพาตนเอง 
อ าเภอเมอืงพัทลุง เกษตรกรผู้เขา้ร่วม จ านวน 150
 คน งบประมาณ 214,800 บาท 
 - กจิกรรมส่งเสริมปลูกผักอนิทรียด้์วยระบบ
เทคโนโลย ีเกษตรกร จ านวน 200 คน 
งบประมาณ 150,000 บาท 
 - กจิกรรมผลิตปุ๋ยหมกั เกษตรกร 30 คน 
งบประมาณ 138,700 บาท 
 - กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกบ่อซีเมนต์ 
เกษตรกร 100 คน งบประมาณ 81,300 บาท 
 - กจิกรรมส่งเสริมการเล้ียงไกพ่ื้นเมอืง เกษตรกร 
10 คน งบประมาณ 72,100 บาท

1,363,900            จงัหวดัพัทลุง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน
 390 คน ในอ าเภอเขาชยัสน อ าเภอปุาบอน และอ าเภอเมอืงพัทลุง
ซ่ึงจะท าให้สามารถเพิ่มรายได้ ปี 2564 เป็นเงิน 97,500 บาท และเป็น
โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,347,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 2/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเล้ียง
สัตวน์้ าเพื่อรองรับเมอืง
สุขภาวะ

1. จดัท าฐานขอ้มลูพื้นฐานของกลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 60 คน
2. ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการให้ความรู้การเล้ียงสัตว์
น้ าด้วยอาหารลดต้นทุน 60 คน
3.สนับสนุนปัจจยัการอบรม 60 คน
4. สนับสนุนครุภณัฑ์การเกษตร 4 กลุ่ม 
ครุภณัฑ์การเกษตร ได้แก่
 - เคร่ืองผสมอาหาร 4 เคร่ือง
 - เคร่ืองสับอเนกประสงค์ 4 เคร่ือง
 - เคร่ืองอดัเมด็ 4 เคร่ือง
5. ติดตามผลเดือนละ 8 คร้ัง

777,800               จงัหวดัพัทลุง ส านักงานประมง
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์้ า มกีลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตวน์้ า จ านวน 60 คน ในพื้นที่ อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอปุาพะยอม และอ าเภอ
ศรีบรรพต ซ่ึงจะท าให้ลดต้นทุน 2,500 บาท/คน และเป็นโครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

777,800              

5 เพิ่มผลผลิตสัตวน์้ าและเสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ของชมุชนประมง

1. ค่าพันธุก์ุ้งกลุาด า ขนาด P15-P20 จ านวน 
3,000,000 ตัว บริเวณชายฝ่ังทะเลสาบในเขต
พื้นที่จงัหวดัพัทลุง 600,000 บาท
2. ค่าพันธุก์ุ้งกา้มกราม ขนาด 3 เซนติเมตร 
จ านวน 900,000 ตัว บริเวณชายฝ่ังทะเลสาบใน
เขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง 1,350,000 บาท
3. ค่าจา้งเหมาบริการจดักจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์จิกรรม (เชา่เต็นท์เกา้อี้ 
ค่าเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ พร้อมผู้ควบคุม และ
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม)

2,000,000            จงัหวดัพัทลุง  ส านักงานประมง
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยเพิ่มผลผลิตสัตวน์้ าในแหล่งธรรมชาติให้มคีวามอดุมสมบูรณ์ 
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 120 คน ในพื้นที่อ าเภอเขาชยัสน 
อ าเภอบางแกว้ อ าเภอปากพะยนู โดยจะท าให้เพิ่มรายได้ 300 บาท/คน 
รวม 5.58 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,950,000           

6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอื
เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและ
โอกาสในการประกอบประกอบ
อาชพี

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืเพื่อเพิ่มศักยภาพแร
งานและโอกาสในการประกอบอาชพี ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพฝีมอืแรงงาน Upskill  Reskill 
และ Newskill ให้กบักลุ่มแรงงานในระบบการ
จา้งงานและแรงงาน
นอกระบบ แรงงานใหม ่นักศึกษา ผู้วา่งงาน
ผู้ถกูเลิกจา้ง และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 360 
คน โดยฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบั
การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพฝีมอืแรงงาน ดังนี้
   - หลักสูตรยกระดับฝีมอืแรงงาน ระยะเวลา 30
 ชั่วโมง และ 18 ชั่วโมง
   - หลักสูตรฝึกอาชพีเสริม ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

1,069,200           จงัหวดัพัทลุง ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงานพัทลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพฝีมอืแรงงาน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มกีลุ่มเปูาหมายเป็นผู้วา่งงานและประชาชนทั่วไป จ านวน 360 
คน โดยจะท าให้เพิ่มรายได้ 4.5 ล้านบาท มหีลักสูตรในการพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงาน อาทิ การบ ารุงรักษาและขบัรถฟอร์คลิฟท์
ด้วยความปลอดภยั การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์
ด้วยระบบอนิเวอร์เตอร์ การใชเ้ทคโนโลยกีารควบคุมระบบน้ าอตัโนมติั
ผ่านสมารท์โฟน ภาษาองักฤษเพื่อการท างาน พนักงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ชา่งไฟฟูาภายในอาคารและชา่งเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมอื
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,069,200           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 3/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 ส่งเสริมการผลิตและการปูองกนั
ก าจดัศัตรูพืช ด้วยสารชวีภณัฑ์
แบบพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยนื

ส่งเสริมการผลิตและการปูองกนัก าจดัศัตรูพืช 
ด้วยสารชวีภณัฑ์แบบพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยนืโดย
มคีรุภณัฑ์ ดังนี้
 - ชั้นวางเชื้อ 3 ชั้นเปิดโล่ง 
(ขนาด 60x150x150 ซม.)  22 ชดุ
 - เคร่ืองพ่นสารชวีรภณัฑ์ สะพายหลัง แบบใช้
แบตเตอร่ี ขนาด 16 ลิตร 11 เคร่ือง 
 - ถงัแกส๊ ขนาด 15 กก. 11 ถงั
 - เตาแกส๊ 11 ชดุ
 - ลังถงึ ขนาด 40 เซนติเมตร 11 ชดุ

799,700               จงัหวดัพัทลุง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการปรับ
รูปแบบการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจา่ยด้วยการส่งเสริมการผลิตและ
ปูองกนัก าจดัศัตรูพืชด้วยชวีภณัฑ์ มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 330 
คน ซ่ึงจะท าให้ลดต้นทุนอยา่งน้อย 1,000 บาท/คน ซ่ึงเป็นโครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

799,700              

8 พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากด้วยระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อ
การเกษตร ขนาดไมน่้อยกวา่ 2.5 กโิลวตัต์ พร้อม
ถงัเกบ็น้ าขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร 
และท่อส่งน้ ายาว 1,000 เมตร

725,400               จงัหวดัพัทลุง ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการติดต้ัง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อลดต้นทุนให้แกก่ลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่โคกมว่ง อ าเภอเขาชยัสน มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
จ านวน 750 คน ซ่ึงจะท าให้ลดต้นทุน 314,400 บาท/ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

725,400              

9 เพิ่มประสิทธภิาพการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมลูค่าของชมุชนแหลมโตนด

 - อบรมเพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงปลาพื้นบ้าน 
จ านวน 60 คน 
 - อบรมการผลิตปุ๋ยอนิทรียเ์พื่อลดต้นทุน
จ านวน 50 คน

2,631,000           จงัหวดัพัทลุง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยเพิ่ม
ประสิทธภิาพการเกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่าของชมุชนแหลมโตนด ส่งเสริม
การผลิตเล้ียงปลาและมคีวามรู้ความเขา้ใจในการแปรรูปตามหลักวชิาการ
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 110 คน 9 หมู่บ้าน และจะท าให้เพิ่ม
รายได้ 520,000 บาท/คน รอบการผลิต และเป็นโครงการที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,074,200           

10 พัฒนาศักยภาพผลผลิตกลุ่มเล้ียง
ปลา

1. อบรมให้ความรู้การเล้ียงปลาในกระชงั วสัดุ
กระชงัเล้ียงปลา 6 กระชงั ลูกปลา 3,000 ตัว 
2. อบรมการฝึกปฏบิัติแปรรูปปลาครุภณัฑ์
การเกษตร เคร่ืองตีน้ าโซล่าเซลล์ 6 เคร่ือง 
ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวทิย ุตู้อบไฟฟูา 2 เคร่ือง

493,500              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบล พนมวงัก์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
ศักยภาพผลผลิตกลุ่มเล้ียงปลา ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผลผลิตกลุ่ม
เล้ียงปลา ซ่ึงมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 20 คน โดยจะท าให้เพิ่ม
รายได้ ปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท และเป็นโครงการที่มาจากความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

493,500              

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 4/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 ส่งเสริมอาชพีและพัฒนากลุ่มอาชพี
ให้แกป่ระชาชน ต าบลพนมวงัก ์
หลักสูตรฝึกอบรม
การสานตะกร้ากา้นมะพร้าว
และเสวยีนหมอ้

ฝึกอบรมการสานตะกร้ากา้นมะพร้าวและเสวยีน
หมอ้ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วนั จ านวน 20 คน

66,000                กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวงัก์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยส่งเสริม
อาชพีและพัฒนากลุ่มอาชพีให้แกป่ระชาชน ต าบลพนมวงัก ์หลักสูตรฝึกอบรม
การสานตะกร้ากา้นมะพร้าวและเสวยีนหมอ้ มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 40 คน ซ่ึงจะท าให้เพิ่มรายได้ ปี 2565 จ านวน 300,000 บาท และเป็น
โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

66,000                

12 ส่งเสริมบทบาทสตรี ต าบลบ้าน
พร้าว

 - กลุ่มท าเคร่ืองแกงต ามอื หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
พร้าว จ านวน 30 ราย เป็นเงิน 21,120 บาท
 - กลุ่มท าเคร่ืองแกงต ามอื หมู่ที่ 4 ต าบลบ้าน
พร้าว จ านวน 30 ราย เป็นเงิน 21,120 บาท
 - กลุ่มท าน้ ายาล้างจาน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว 
จ านวน 35 ราย เป็นเงิน 18,970 บาท
 - กลุ่มท าขนมขาไก ่หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านพร้าว 
จ านวน 30 ราย เป็นเงิน 21,690 บาท

82,900                กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
พร้าว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผลผลิตกลุ่มอาชพีและส่งเสริมบทบาทสตรี มกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 125 คน ซ่ึงจะท าให้เพิ่มรายได้ ปี 2565 จ านวน 
300,000 บาท ซ่ึงเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

82,900                

13 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมไหล่ทาง รหัสสายทาง พท.ถ 
1-0019 สายบ้านควนขนุน – บ้าน
ในไร่ ต าบลควนขนุน อ าเภอควน
ขนุน จงัหวดัพัทลุง ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
6,221 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1.50 
เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
55,989 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง
 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1.50 เมตร ยาว 6,221 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 55,989 ตารางเมตร 
ด าเนินการในพื้นที่ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน
 จงัหวดัพัทลุง

28,980,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชมุชนเพื่อ
เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดัพัทลุง อาทิ ทะเลสาบปากประ นา
โปแก หลาดใต้โหนด อทุยานนกน้ าทะเลน้อย วดัเขาออ้ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชน และเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าชมุชน อาทิ กระจดู ผลิตภณัฑ์
สัตวน์้ าแปรรูป โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 882,572 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

28,970,700          

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 5/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 รหัสสายทาง พท.ถ 1-0020 สาย
บ้านโคกกอก – บ้านทุ่งลาน ต าบล
ท่าแค – ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง
พัทลุง จงัหวดัพัทลุง ผิวจราจรกวา้ง
  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
3,761 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อย
กวา่  22,566 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง
  6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,761 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 22,566 ตารางเมตร 
ด าเนินการในพื้นที่ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพัทลุง
 จงัหวดัพัทลุง

12,570,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชนเพื่อ
เชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดัพัทลุง อาทิ เขาอกทะลุ 
พิพิธภณัฑ์วงัเจา้เมอืง หาดแสนสุขล าป าและเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าชมุชน 
อาทิ กาละแม กล้วยแปรรูป สาคูต้น โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน
 119,738 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

12,570,000          

15 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 รหัสสายทาง พท.ถ 1-0025 สาย
บ้านพรุพ้อ - บ้านทุ่งนารี -บรรจบ
เพชรเกษม อ าเภอปุาบอน จงัหวดั
พัทลุง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ยาว 3,696 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.00-2.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 25,570 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 3,696 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.00-2.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
25,570 ตารางเมตร ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอปุา
บอน จงัหวดัพัทลุง

13,098,000           องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดัพัทลุง อาทิ 
อา่งเกบ็น้ าบ้านปุาบอน สวนสละลุงถนั แกง่น้ าหูแร่ เงาะปุาซาไก 
(แหล่งท่องเที่ยวชมุชน) และเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า อาทิ ไมผ้ล 
(สละ สับปะรด) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 160,356 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

13,098,000          

16 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และขยายผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนพิเศษกจิ ต าบลคูหาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยาย
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า
 คอนกรีตเสริมเหล็กชว่งที่ 1 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 7.80-15 
เมตร ยาว 819 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 9,210 ตารางเมตร ชว่งที่ 2 ขยายผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 1.10 เมตร ยาว 
73 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
80 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดท่อกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมไมน่้อยกวา่ 
73  เมตร

4,246,200           เทศบาลเมอืงพัทลุง เทศบาลเมอืงพัทลุง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงกบัในพื้นที่ อาทิ เขาอกทะลุ ถ้ ามาลัยเทพนิมติ หาดแสนสุขล าป า 
วงัเจา้เมอืงพัทลุงโดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 35,800 คน หรือ 
15,807 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,246,200           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 6/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงสูบน้ า - บางหลาด หมู่ที่ 
6,3 ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 2,855.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกขา้งละ 0 - 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่ 14,275.00 ตารางเมตร

11,645,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชยับุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ หมู่ที่ 6,3 
ต าบลชยับุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง จ านวน 2,850 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

11,645,000          

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองคึกฤทธิด้์านทิศ
ตะวนัตก หมู่ที่ 2 ,3 ต าบลล าป า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ระยะทาง 2,339 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,695 ตารางเมตร

11,058,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าป า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร หมู่ที่ 2,3 ต าบลล าป า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง จ านวน 2,800 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

11,058,000          

19 กอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาแดง - ไสยอม หมู่ที่ 4 
ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 6.0 
เมตร ยาว1,809 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

10,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลพญา
ขนั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร หมู่ที่ 4 ต าบลพญาขนั 
อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง จ านวน 2,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000          

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 7/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกบ้านนาเหนาะ - เขต
ต าบลนาโหนด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดิน
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 สายสามแยกบ้านนา
เหนาะ - เขตต าบลนาโหนด หมู่ที่ 7 ต าบลนา
โหนด อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง

1,365,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนา
โหนด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตรต าบลนาโหนด อาทิ ขา้ว 
ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ไมผ้ล โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 350 
ครัวเรือน หรือ 950 คน และเกษตรกร จ านวน 140 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,365,000           

21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายควนสามโพธิ ์- ร.ร.
ไทยรัฐวทิยา หมู่ที่ 4,5 
ต าบลควนชนุน อ าเภอเขาชยัสน 
จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ควนสามโพธิ ์- ร.ร.ไทยรัฐวทิยา หมู่ที่ 4,5 ต าบล
ควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง ผิว
จราจรกวา้ง 6 - 8 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 3.180 กโิลเมตร

12,510,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนขนุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
สัตวน์้ าแปรรูป โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
เกษตรกร จ านวน 100 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 50 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

12,510,000          

22 ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตและกอ่สร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมควน

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตและ
กอ่สร้างคูระบายน้ า ถนนสายริมควน หมู่ที่ 3 
ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง 
กวา้ง 5.05 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 4,700 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

2,870,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเขา
ชยัสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดัพัทลุง อาทิ ตลาดน้ า
เขาชยัสน ห้วยน้ าเยน็ บ่อน้ าร้อนเขาชยัสน (แหล่งท่องเที่ยวชมุชน) 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,615 คน และผู้ประกอบการ 
จ านวน 50 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,870,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 8/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทุ่งสระ หมู่ที่ 6 ต าบลมะกอก
เหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งสระ หมู่ที่
 6 ต าบลมะกอกเหนือ กวา้ง 3 เมตร ยาว 465 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.20 เมตร

895,000               กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
สวน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเที่ยว อาทิ นาโปแก วดับ้านสวน วดัเขาออ้ 
อทุยานเมอืงเกา่ชยับุรี วดัวหิารสูง รวมทั้งยงัเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตเกษตร 
อาทิ ขา้ว ยางพารา ปาล์มน้ ามนั โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านสวน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง 
จ านวน 242 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

895,000              

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานวงับ่อ-มาบท่อม พท.ถ.
65-0075 หมู่ที่ 7,8 ต าบลปันแต

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,245 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.ชั้น 6) ขนาด 
0.80x1.00เมตร จ านวน 10 จดุๆละ 9 ท่อน รวม 
90 ท่อน และท าการกอ่สร้างท่อเหล่ียม คอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.80x1.80x8.00 เมตร (ชนิด
สองชอ่งทาง) จ านวน 1 จดุ สายสะพานวงับ่อ-
มาบท่อม พท.ถ.65-0075 หมู่ที่ 7,8 ต าบลปันแต 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

10,158,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปันแต

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ หมู่ที่ 7,8 
ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง จ านวน 2,200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

10,158,000          

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พท.ถ. 56 - 063 หมู่ที่ 12 ซอย
สันติราษฎร์ ต าบลชะมวง อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กวา้ง 4
 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไหล่ทางวสัดุหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 4,800 ตารางเมตร

3,118,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะมวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 668 คน หรือ 230 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,118,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 9/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

26 ปรับปรุงผิวจราจรภายในเขต
เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน 
เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร 
อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ผลไม ้โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 668 คน
230 ครัวเรือน และท าให้เกดิการจา้งแรงงานใน
พื้นที่กอ่สร้างถนน 
จ านวน 24 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 120 
วนั คิดเป็นเงิน 
3,118,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น
 มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,000,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
มะกอกเหนือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ อทุยานนกน้ าทะเลน้อย วดัเขาออ้ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,000 คน เกษตรกร จ านวน 200 
คน และผู้ประกอบการ จ านวน 300 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,000,000           

27 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวของเศรษฐกจิชมุชน โดย
การกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในชมุชน

  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอิ้ง-
เหมอืงตาหอ หมู่ที่ 2 ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควน
ขนุน จงัหวดัพัทลุง
  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่
เจยีร เชื่อมท้าย ซอยหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 ต าบลทะเล
น้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง
 - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศ
ตะวนัตกส านักสงฆเ์ที่ยงธรรมวนาราม หมู่ที่ 7 
ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง
  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงู 
ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง
  - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนาย
สมบัติ - หน้าบ้านนางแกว้ หมู่ที่ 9 ต าบลทะเล
น้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

6,019,500            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลทะเล
น้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,000 คน เกษตรกร จ านวน 200 
คน และผู้ประกอบการ จ านวน 300 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,005,200           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 10/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองสระ - โรงยาง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 885 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหนองสระ - 
โรงยาง ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พัทลุง

2,570,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลดอน
ทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ขา้ว ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม้
 โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ หมู่ที่ 1
 ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,567,600           

29 กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตสายบ้านบางพลอง – 
บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 6,9 ชว่ง  กม. 
0+000  ถงึ กม. 1+225  (รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007) 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,225 เมตร
 หนา 0.05 เมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง พื้นที่รวมกนัไมน่้อยกวา่ 
7,350 ตารางเมตร

กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
ชว่ง  กม. 0+000  ถงึ  กม. 1+225
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007) กวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมม่ไีหล่
ทาง พื้นที่รวมกนัไมน่้อยกวา่ 7,350 ตารางเมตร

6,130,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเกาะ
นางค า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน เกษตกรในพื้นที่ จ านวน 423 คน 
145 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,130,000           

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง สะพานสูง-ส้านทอง หมู่ที่
 4  ชว่ง กม.0+000 ถงึ กม.1+295 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
41-022) กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 7,770 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.25 เมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชว่ง กม.0+000 
ถงึ กม.1+295 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
41-022) กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 7,770 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังขา้ง
ละ 0.25 เมตร

6,001,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหาร
เทา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน หมู่ที่ 4 จ านวน 1,319 คน 
หรือ 436 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,001,000           

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งขมิ้น - น้ าตกวงัตอ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทุ่งขมิ้น - 
น้ าตกวงัตอ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอ
กงหรา จงัหวดัพัทลุง

1,245,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลคลอง
ทรายขาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ผลไม ้
พืชผัก โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,796 คน เกษตรกร 
จ านวน 1,283 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,245,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 11/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์ - เขา
แมพ่ันธรั์ตน์ (หลังเขา)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ
 0.25 เมตร  สายโรงเรียนสามคัคีอนุสรณ์ - เขา
แมพ่ันธรั์ตน์ (หลังเขา) หมู่ที่ 3 - 5 ต าบลกงหรา 
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

3,947,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ยางพารา ไมผ้ล
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 757 คน และเกษตรกร 
จ านวน 757 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,947,000           

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไสกอ่

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร สายไสกอ่ หมู่ที่ 
1 บ้านโคกไทร ต าบลคลองเฉลิม
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

676,500               กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเฉลิม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางเกษตร อาทิ ยางพารา สะตอ ผลไมต้าม
ฤดูกาล โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,040 คน และเกษตรกร 
จ านวน 1,040 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

676,500              

34 ซ่อมสร้างถนนสายชลประทาน-นา
มะพร้าว รหัสสายทาง พท.ถ.
14-054 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,900 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,900 ตารางเมตร

2,333,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลชะรัด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ สวนสาธาณะ พรุโต๊ะเด็ม ถ้ าพญาโฮ้ง
 โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,040 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,333,000           

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสายรุ้ง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร  สายซอยสายรุ้ง
 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จงัหวดัพัทลุง

1,161,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลคลอง
ทรายขาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงไปยงัแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เขานมสาวในพื้นที่บ้านทอนตรน 
ตลาดนัดวา่พรือทอนตรน และยงัสามารถเดินทางไปยงัจดุชมววิควนนกเต้น 
ซ่ึงมร้ีานค้า รีสอร์ทโฮมสเตย ์ผลิตภณัฑ์ชมุชน มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง จ านวน 6,796 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,161,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 12/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภมูะเด่ือ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร สายภมูะเด่ือ หมู่
ที่ 14 บ้านคูหาเหนือ ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกง
หรา จงัหวดัพัทลุง

863,100               กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเฉลิม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้พืชสวนครัว 
และเป็นเส้นทางเชื่อมไปยงัแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงภมูะเด่ือ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,155 คน และเกษตรกร 
จ านวน 1,155 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

863,100              

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบอา่งเกบ็น้ าควนเล้าเป็ด 
หมู่ที่ 7 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะ
โหมด จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 4,750 ตารางเมตร 
สายเลียบอา่งควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ต าบลคลอง
ใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง

3,035,600            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลคลอง
ใหญ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,000 คน เกษตรกร 
จ านวน 400 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 50 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,035,600           

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งเหรียง - ปลักปอม หมู่ที่ 2,5
 ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง - 
ปลักปอมหมู่ที่ 2,5 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกวา้ง
ขา้งละ 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,500 
ตารางเมตร

4,564,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลควน
เสาธง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
ผลไม ้ไร่พืชผัก รวมทั้งปศุสัตว ์เพื่อส่งออกไปยงัตลาด โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,455 คน และเกษตรกร จ านวน 480 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,564,000           

39 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยแมเ่อ-
ห้วยทราย

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 806 เมตร

2,500,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลตะ
โหมด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ทุเรียน ผลไม ้
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ านวน 1,200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,500,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 13/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหูหนาน - บ้านในไร่ - ปุาแกยงู

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.0 
เมตร ยาว 2,344 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,720 ตารางเมตร สายหูหนาน
 - บ้านในไร่ - ปุาแกยงู หมู่ที่ 10 ต าบลเขายา่ 
อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง

9,510,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขายา่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
ผลไม ้พืชสวน พืชไร่ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,800 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

9,510,000           

41  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลสามชาย (วดัปุาบอนบน - 
สุดเขตเทศบาล) ต าบลวงัใหม ่
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 190 เมตร และกวา้ง 6 เมตร ยาว 208 เมตร
 หนา 0.15 ม. หรือม ีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 2,768 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลน เทศบาลต าบลปุาบอนก าหนด

2,796,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลปุา
บอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
ไมผ้ล โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,796,000           

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งนารี-ควนไทร หมู่ที่ 1 บ้าน
พรุโอน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พท.ถ.62-051) ต าบล
ทุ่งนารี อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,360 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,800 ตาราง
เมตร

4,653,700            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งนารี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ไมผ้ล 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 875 คน หรือ 100 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,653,700           

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านน้ าตก - ทะเลเหมยีง 
(เกาะกลม)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร (สายบ้านน้ าตก
 - ทะเลเหมยีง (เกาะกลม) ชว่งที่ 1 และชว่งที่ 2 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านน้ าตก ต าบลวงัใหม ่
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง)

4,685,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหม่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ไมผ้ล 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,197 คน หรือ 459 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,685,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 14/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร (ปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุข
คณะ - ศาลาน้ าหมู่ที่ 9 ต าบล ปุา
บอน อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงถนน ลาดยางแบบผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร

5,689,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาบอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา ไปยงัโรงงานอตุสาหกรรม
แปรูปผลผลิตทางเกษตรของต าบลปุาบอน ได้แก ่โรงงานแปรรูปปาล์มน้ ามนั 
โรงงานแปรรูปยางแผ่น โรงงานแปรรูปไมย้างพารา โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,689,000           

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก
สาย 1L-RMC1 (ร่มโพธิ-์มะปราง) 
ชว่งที่ 1 หมู่ที่ 7, 13 ต าบลโคกสัก 
อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก สาย 1L-RMC1
(ร่มโพธิ-์มะปราง) ชว่งที่ 1 หมู่ที่ 7, 13 ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,385 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,310 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินผุกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

5,343,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสัก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ขา้ว 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านคอแห้งงาม และหมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งนายพัน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,343,000           

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามคัคี-ชลประทาน หมู่ที่ 5, 7
 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้
จงัหวดัพัทลุง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร
ยาว 1,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 9,150 ตารางเมตร

6,418,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบาง
แกว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวชมุชนแกง่หูแร่ โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 1,165 คน เกษตรกร จ านวน 300 คน 
และผู้ประกอบการ จ านวน 70 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

6,418,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 15/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควน
ดินสอ - ต้นยอม

ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน
สายควนดินสอ - ต้นยอม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่รวมทั้งส้ินไมน่้อยกวา่ 1,750 ตารางเมตร
หมู่ที่ 10 ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดั
พัทลุง

1,008,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลชมุพล 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ไมผ้ล เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติเขาปูุ-เขายา่ (หนานมดแดง) โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน หมู่ที่ 10 ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง 
จ านวน 875 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,008,000           

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงรมย ์- ทุ่งรักษ์

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 28 ท่อน
สายโรงรมย ์- ทุ่งรักษ์ หมู่ที่  8 ต าบลล าสินธุ ์
อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

1,276,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลล า
สินธุ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ไมผ้ล (เงาะ/ทุเรียน) 
แหล่งปลูกพืชเล้ียงสัตว ์(หญ้า) โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน หมู่ที่ 8 
ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง จ านวน 775 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,276,000           

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต้นมะเด่ือ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 489 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวสัดุ
ลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร 
สายต้นมะเด่ือ ต าบลบ้านนา 
อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

1,291,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบ้าน
นา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ไมผ้ล 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 218 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,291,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 16/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

50 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวของเศรษฐกจิชมุชน โดย
การซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทางพท.ถ 42-014 
จากสาย
เกาะปาบ - บนลาน บ้านบนลาน
หมู่ที่ 7 ต าบลแหลมโตนด อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,132,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
แหลมโตนด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ปาล์มน้ ามนั ขา้ว 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,000 คน และเกษตรกร
จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,132,000           

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปุายาง - ไสขาม 
ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร

1,183,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
แพรกหา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขา้ว พืชผัก ยางพารา 
วสิาหกจิชมุชนแปรรูปหมอนยางพารา โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 2,500 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,183,000           

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางศาลาหมู่บ้าน - หนองเมา
หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอ่สร้าง
ไมน่้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร 
ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยนู
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ

1,264,300            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ประดู่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ประมงพื้นบ้าน 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,129 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,264,300           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 17/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางสายโคกอฐิ หมู่ที่ 1 
บ้านแร่ ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพัทลุง

ผิวจาราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 585 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,340 
ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร

1,547,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน

มะพร้าว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชมุชน วสิาหกจิชมุชน ขนส่งเกษตร อาทิ ขา้ว 
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า จ าหน่ายพันธุสั์ตวน์้ าจดื โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านแร่ ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง 
จ านวน 780 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,547,000           

54 ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายรอบภเูขาเจยีก
 (ชว่งที่ 3) หมู่ที่ 5, 6, 8 ต าบลเขา
เจยีก อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดั
พัทลุง

ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชว่งที่ 3) 
ถนนสายรอบภเูขาเจยีก หมู่ที่ 5,6,8 
(ชว่ง กม. 0+725-กม. 1+575) ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 
5,100 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์
โครงการตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลเขาเจยีก

5,023,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลเขา
เจยีก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม อาทิ วดัเขาเจยีก 
รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร ยางพารา ไมผ้ล ออกสู่ตลาด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,286 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,023,000           

55 กอ่สร้างทาง พท.ถ.60-007 
สายบ้านไสมวง-บ้านประดู่ทอง 
ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสมวง-
บ้านประดู่ทอง กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 980 
เมตร

4,410,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
ต านาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขา้ว โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 2,200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,410,000           

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย รพช. - ทุ่งเอา๊ะ หมู่ที่ 6,11,7
ต าบลเขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 2,067.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 10,335.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินผุหรือวสัดุคัดเลือกขา้งละ 0.25 
เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชยั
สน เลขที่ 30/2564 และแบบมาตรฐานงานทาง ที่
 ทถ.2-202 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย

7,275,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชยัสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 600 คน เกษตรกร จ านวน 
300 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 100 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

7,275,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 18/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนลม - เขาปูาแหร้ - 
ท่าเหรียง หมู่ที่ 3, 6 และ 7 
ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรีบรรพต 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนลม - เขาปูาแหร้ - ท่าเหรียง
หมู่ที่ 3, 6 และ 7 ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรีบรรพต 
จงัหวดัพัทลุง 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 
620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมวสัดุ
คัดเลือกกวา้งตามสภาพ

2,427,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาปูุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้ออกสู่ตลาด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,434 คน และเกษตรกร จ านวน 
1,250 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,427,000           

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
59-011 สายกนัแร่-ปากหลง
หมู่ที่ 13 ต าบลโคกทราย 
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชว่งที่ 1 
ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร ระยะทาง 1,832 เมตร
 ไหล่ทางขา้งละ 020 เมตร ชว่งที่ 2 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.3 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
8,304 ตารางเมตร

5,716,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ขา้ว สับปะรด 
ปศุสัตว ์พืชผัก ออกสู่ตลาด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,430 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,716,000           

59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย พท.ถ.22-016 ไทรห้อย 
- หูนบ เขตต าบลท่าแค หมู่ที่ 8 , 9 
 ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,208 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวสัดุ
คัดเลือกปรับเกล่ียแต่งเรียบ กวา้งขา้งละ 
0.00-0.50 เมตร

3,908,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่า
มหิร า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน อาทิ กาละแม โดยวสิาหกจิชมุชน
แปรรูปกาละแม โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน หมู่ที่ 8 ,9 ต าบลท่ามหิร า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง จ านวน 902 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,908,000           

60 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิชมุชน ปรับปรุง
ถนนลาดยางด้วย
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ศาลาหัวใส - บ้านโคกศักด์ิ ต าบล
พนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พัทลุง

ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,130 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้ง
ละ 1 เมตร

9,906,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
พนางตุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชมุชนทะเลน้อย โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
 หมู่ที่ 7,8,10 และ 11 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง จ านวน 
1,539 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

9,906,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 19/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete สายทางเขา้ 
เขาปูาแหร้ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาปูุ 
อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete สายทางเขา้เขาปูาแหร้ หมู่ที่ 7 ต าบล
เขาปูุ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง
ผิวจราจร Asphaltic Concrete 
กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางกอ่สร้าง 1,570.00 
เมตร  (ชว่งที่ 1 0+000 ถงึ 1+1383 ระยะ
กอ่สร้าง 1,383.00 เมตร และชว่งที่ 2 0+000 ถงึ
 0+187 ระยะกอ่สร้าง 187.00 เมตร

2,464,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาปูุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ผลไม ้ออกสู่ตลาด 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,606 คน หรือ 579 ครัวเรือน 
และเกษตรกร จ านวน 1,250 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,464,000           

62 กอ่สร้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคันคลองนายจดั-คลอง
นายเสือ หมู่ที่ 9 ต าบล
นาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั
พัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง
นายจดั-คลองนายเสือ ชว่งที่ 1 ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 7, 620 ตารางเมตร ชว่งที่ 2 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,637 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 6,548 ตารางเมตร

9,885,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาปะขอ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขา้วสังขห์ยดอนิทรีย ์
สินค้าประมง ออกสู่ตลาด โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,071 คน หรือ 358 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

9,885,000           

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองทุ่งนายสังข ์หมู่ที่ 1 
ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมอืงพัทลุง
 จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ. 11-036 สายคลองทุ่งนายสังข ์หมู่
ที่ 1 ต าบลโคกชะงาย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 
เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,800 ตารางเมตร ต าบล
โคกชะงาย อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง

4,204,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลโคก
ชะงาย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขา้วสังขห์ยด ขา้วทั่วไป 
ออกสู่ตลาดและลดความเสียหายของสินค้าเกษตร โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 230 คน และเกษตรกร จ านวน 170 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,204,000           

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
19-014 สายหน้า รร.บ้านโคกโดน -
 ปุาตอ ต าบลโตนดด้วน อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ.19-014 สายหน้า รร.บ้านโคกโดน -
 ปุาตอ หมู่ที่ 2,4 ต าบลโตนดด้วน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 3,650 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
 0.25 เมตร

4,678,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
โตนดด้วน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขา้ว 3 crop
ออกสู่ตลาดและลดความเสียหายของสินค้าเกษตร โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 3,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,678,000           

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 20/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

65 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร 
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
(ส่ีแยกประดิษฐ์อทุิศ - ร้านใต้โพธิ)์

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไมน่้อยกวา่ 249.00 เมตร
โดยวางบ่อพักทุกๆ ระยะ 10 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่และกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง 3.00-9.00 เมตร ระยะทาง 710 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
3,705 ตารางเมตร

5,416,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
แมข่รี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ในชมุชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
จากสวนยางพารา นาขา้ว สวนไมผ้ล และสวนปาล์มน้ ามนั 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,416,000           

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเขา้สนามกฬีา หมู่ที่ 14 
ต าบลโคกมว่ง อ าเภอเขาชยัสน 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ผิวจราจรรวมกนัไมน่้อยกวา่ 
2,600 ตารางเมตร และถมวสัดุคัดเลือก 
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร

1,607,000            กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
โคกมว่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชมุชน
เพื่อส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จากพื้นที่สวนยางพารา 
สวนปาล์มน้ ามนั สวนมงัคุด และสวนเงาะ มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 480 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที โดยตรวจสอบและปรับลดค่างาน 
Factor F จ านวน 2,500 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,604,500 บาท

1,604,500           

       299,660,300        299,008,100รวม 66 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 21/21



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เสริมสร้างพัฒนายกระดับ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์  OTOP และ
สินค้าชมุชน

1. พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์
และบรรจภุณัฑ์   
2. พัฒนาผู้ประกอบการสู่การขายตลาด Online  
3. กจิกรรมพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ของผ้าทอ  
4. ยกระดับคุณภาพผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสถานที่ด าเนินการ จ านวน 11 อ าเภอ

2,982,400 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานพัฒนา
ชมุชน

จงัหวดัพัทลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์  OTOP และสินค้าชมุชน โดยค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่ของโครงการ
เป็นการจา้งเหมาบริการออกแบบผลิตภณัฑ์ การจา้งที่ปรึกษา และการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์ แต่ไมร่ะบุผู้รับผิดชอบ การบ ารุงรักษาหลังจากได้รับครุภณัฑ์แล้ว 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

2 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และ
ติดต้ังระบบส่องแสงสวา่ง
สู่ยอดเขาอกทะลุ

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และติดต้ังระบบส่อง
แสงสวา่งสู่เขาอกทะลุ : สถานที่ด าเนินการ ต าบล
คูหาสรรค์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง

12,365,200 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
และติดต้ังระบบส่องแสงสวา่งสู่ยอดเขาอกทะลุ โครงการไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ รวมทั้งเป็น
ภารกจิปกติของหน่วยงาน

3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภายใน
จงัหวดัพัทลุง (ปูายแผนที่ท่องเที่ยว
เชื่อมโยง และสร้างจดุเชค็อนิแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน)

1. ลงพื้นที่ส ารวจออกแบบ 
2. สร้างและติดต้ังจดุเชค็อนิและปูายแผนที่
เชื่อมโยง
3. ติดต้ังระบบสัญญานอนิเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณ
จดุเชค็อนิและปูายแผนที่เชื่อมโยง: สถานที่
ด าเนินการ 11 อ าเภอของจงัหวดัพัทลุง

2,867,200 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจงัหวดัพัทลุง (ปูายแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง และสร้างจดุเชค็อนิ
แหล่งท่องเที่ยวชมุชน) โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
โครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง

ที่ โครงการ กิจกรรม

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 1/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

4 พัฒนาเกษตรปลอดภยัขบัเคล่ือน
โดยยทุธศาสตร์การเล้ียงสัตวแ์บบ
ผสมผสานแนวทางเกษตรธรรมชาติ
 จงัหวดัพัทลุง

 - ฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการการเล้ียงสัตวแ์บบ
ผสมผสานและการท าเกษตรแนวทางเกษตร
ธรรมชาติ
- พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรรู้จริง เขา้ใจจริง 
และท าได้จริงอยา่งรวดเร็ว โดยให้ตัวแทน
เกษตรกร อบรมเชงิปฏบิัติการ กลุ่มละ 10 คน
- รวมกลุ่มผลิต รวมกลุ่มแปรรูป และรวมกลุ่มกนั
จ าหน่าย (380,000 บาท)     
- ด าเนินการเล้ียงสัตวแ์บบผสมผสาน และการท า
เกษตร (พืช/ประมง) 
- เกษตรกรด าเนินการผลิตในระดับกลุ่ม 
ระดับหมู่บ้าน
- เชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยผู้เล้ียงสัตวแ์บบผสมผสาน
 และท าการเกษตรแนวทางเกษตรธรรมชาติ 
จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑ์
ปศุสัตวป์ลอดภยั (9,812,400 บาท)

10,192,400  จงัหวดัพัทลุง  ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาเกษตรปลอดภยัขบัเคล่ือน
โดยยทุธศาสตร์การเล้ียงสัตวแ์บบผสมผสานแนวทางเกษตรธรรมชาติ 
จงัหวดัพัทลุง แต่ขาดความชดัเจนของกลุ่มเปูาหมาย และค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่
เป็นรายการครุภณัฑ์ซ่ึงไมร่ะบุการบริหารจดัการหลังได้รับครุภณัฑ์แล้ว 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 2/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

5 ยกระดับสินค้าเกษตรอนิทรีย ์
เกษตรปลอดภยั ด้วยนวตักรรม
สร้างสรรค์ (Value Creation and 
Innovation) เพื่อเขา้สู่ผลิตภณัฑ์
อาหารสุขภาพ
รองรับวถิใีหม ่(New Normal)
จงัหวดัพัทลุง

จดัอบรมยกระดับองค์ความรู้
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์
การตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร 
(Food safety) และเตรียมความพร้อม
ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์เกษตร
อนิทรียแ์ละอาหารแปรรูป จ านวน 30 กจิการ
 - การทดสอบตลาดและการเชื่องโยงธรุกจิ
ผ่าน online และ offline                
- สรุปผลการด าเนินงานและติดตามประเมนิผล

5,613,800  จงัหวดัพัทลุง ส านักงาน
อตุสาหกรรม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรอนิทรีย ์
เกษตรปลอดภยั ด้วยนวตักรรมสร้างสรรค์ (Value Creation and 
Innovation) เพื่อเขา้สู่ผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพรองรับวถิใีหม ่(New Normal)
 จงัหวดัพัทลุง โดยค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งที่ปรึกษาออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

6 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งและ
ไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย พท.
4004 แยกทางหลวงหมายเลข 
4081 บ้านฝาละม ีอ าเภอเขาชยัสน
,บางแกว้,ปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งและไฟสัญญาณจราจร เสา
ไฟฟูา จ านวน 88 ต้น โคมไฟแสงสวา่ง จ านวน 88
 โคม

6,000,000  จงัหวดัพัทลุง  แขวงทางหลวง
ชนบทพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งและไฟสัญญาณ
จราจร ถนนสาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บ้านฝาละม ี
อ าเภอเขาชยัสน,บางแกว้,ปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย
บ้านปลักปอม อ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง 
6 เมตร ยาว 2,000 เมตร

15,000,000  จงัหวดัพัทลุง  แขวงทางหลวง
ชนบทพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสายบ้าน
ปลักปอม อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

8 อ านวยความปลอดภยังานปรับปรุง
ยา่นชมุชน ถนนสาย พท.4048 
แยกทางหลวง หมายเลข 4122 -  
บ้านสมหวงั อ าเภอกงหรา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพัทลุง

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 7,600 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร

9,900,000  จงัหวดัพัทลุง  แขวงทางหลวง
ชนบทพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวยความปลอดภยั งานปรับปรุง
ยา่นชมุชน ถนนสาย พท.4048 แยกทางหลวง หมายเลข 4122 - บ้านสมหวงั 
อ าเภอกงหรา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 3/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

9 ออกแบบและผลิตแผ่นพับ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวและ
เครือขา่ยท่องเที่ยว
โดยชมุชนจงัหวดัพัทลุง

จดัท าส่ือส่ิงพิมพ์ Guide map of Phatthalung 
สถานที่ด าเนินการ 11 อ าเภอของจงัหวดัพัทลุง

480,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกแบบและผลิตแผ่นพับ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวและเครือขา่ยท่องเที่ยวโดยชมุชนจงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

10 พัฒนาและยกระดับเส้นทาง
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง

1.จดัท าเส้นทางท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง จ านวน 10
 เส้นทาง
2.ประชาสัมพันธผ่์านWebsite และ Facebook
สถานที่ด าเนินการ พื้นที่ 11 อ าเภอของจงัหวดั
พัทลุง

490,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและยกระดับเส้นทาง
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

11 พัฒนาแพลตฟอร์ม 360 Live 
Hotspot เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว/มาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 11 
อ าเภอ ในเขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 360 Live Hotspot 
เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว/มาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว 11 อ าเภอ ในเขตพื้นที่
จงัหวดัพัทลุง
1. งานส ารวจ แหล่งท่องเที่ยว/สินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว 11 อ าเภอในจงัหวดัพัทลุง
2. เตรียม Online Database ส าหรับเกบ็ขอ้มลู
แหล่งท่องเที่ยว ทั้ 11 อ าเภอ 
3. สรุป/จดัท า/บันทึก ขอ้มลูแล่งท่องเที่ยว ใน
รูปแบบ 360 องศา Live Hotspot
4. จดัท า/พัฒนา 360 องศา Live  Hotspot 
แพลตฟอร์ม 
5. แถลงขา่ว / ประชาสัมพันธโ์ครงการหลัง
ด าเนินการแล้วเสร็จ

8,000,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์ม 360 Live Hotspot
 เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว/มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 11
 อ าเภอ ในเขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 4/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

12 พัฒนามาตรฐานความปลอดภยั
ด้านสุขอนามยั Amazing 
Thailand Safety and Health 
Administration (SHA) ส าหรับ 10
 ประเภทกจิการ ภายในเขตพื้นที่
จงัหวดัพัทลุง

พัฒนามาตรฐานความปลอดภยัด้านสุขอนามยั
Amazing Thailand Safety and Health 
Administration (SHA) ส าหรับ 10 ประเภท
กจิการ ภายในเขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง  สถานที่
ด าเนินการ เขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง
 -  อบรมการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภยั ด้านสาธารณสุข 
ให้กบับุคคลากร ในเขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง จ านวน
 1  หลักสูตร รวม 300 คน

641,600 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนามาตรฐานความปลอดภยั
ด้านสุขอนามยั Amazing Thailand Safety and Health Administration 
(SHA) ส าหรับ 10 ประเภทกจิการ ภายในเขตพื้นที่จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

13 แผนงานการบูรณาการนวตักรรม
การตลาดกบัการพัฒนาศักยภาพ
เชงิปฏบิัติการบุคลากรตาม
อตัลักษณ์พื้นถิ่นในชมุชนจงัหวดั
พัทลุง

1. อบรมเชงิปฏบิัติการในการสร้างมลูค่าเพิ่ม
ธรุกจิที่พักตามอตัลักษณ์ท้องถิ่นในจงัหวดัพัทลุง
2. อบรมเชงิปฏบิัติการการสร้างมลูค่าเพิ่ม
เคร่ืองด่ืมตามอตัลักษณ์ท้องถิ่นในจงัหวดัพัทลุง
3. อบรมเชงิปฏบิัติการสร้างขอ้ความทาง
การตลาดออนไลน์
4. อบรมเชงิปฏบิัติการจดัการตลาดออนไลน์เพิ่ม
ยอดนิยม

1,805,200 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณาการนวตักรรมการตลาด
กบัการพัฒนาศักยภาพเชงิปฏบิัติการบุคลากรตามอตัลักษณ์พื้นถิ่นในชมุชน
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

14 ฝึกอบรมอาสาสมคัรชว่ยเหลือ
นักท่องเที่ยว

อบรมเชงิปฏบิัติการในการดูแลนักท่องเที่ยว และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กบันักท่องเที่ยว 
ในการจดัฝึกอบรมอาสาสมคัรชว่ยเหลือ
นักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว จ านวน 80 คน มคีวามรู้ในการ
ชว่ยเหลือนักท่องเที่ยวตามวถิใีหม ่(New 
Normal) จ านวน 2 รุ่น

135,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมอาสาสมคัรชว่ยเหลือ
นักท่องเที่ยว โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

15 สร้างสรรค์ส่ือโฆษณา (TVC) 
ประชาสัมพันธส่์งเสริม
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง

จดัท าภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวในจงัหวดัพัทลุง  สถานที่ด าเนินการ 
พื้นที่ 11 อ าเภอ 
โครงการสร้างสรรค์ผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์
 มรีายละเอยีดดังนี้
 - ผลิตและถา่ยท า 1 ชิ้นงาน 
 - กระบวนการตัดต่อ 1 ชิ้น  
 - ลิขสิทธิเ์พลง 1 เพลง   
 - เผยแพร่ 80 คร้ัง จ านวน 2 เดือน

5,414,200 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณา (TVC) 
ประชาสัมพันธส่์งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 5/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

16 สร้างสรรค์ผลิตวดิีโอ (VDO Clip) 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง

จดัท าวดีีโอคลิปประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
และผลิตภณัฑ์ชมุชนในจงัหวดัพัทลุง สถานที่
ด าเนินการ  11 อ าเภอ มรีายละเอยีด ดังนี้
 -  ผลิตและถา่ยท า 33 ชมุชน 
 - กระบวนการตัดต่อ 33 ชมุชน 
 - โฆษณา 2 เดือน 
 - ผลิตและเผยแพร่ 10 ชิ้น

4,466,700 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์ผลิตวดิีโอ (VDO Clip) 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

17 จดักจิกรรม Fam Trip ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง

จดักจิกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว  
สถานที่ด าเนินการ  11 อ าเภอ  มรีายละเอยีด ดังนี้
 - จดัเตรียมเส้นทาง Fam Trip แหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชมุชน/สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว จ าานวน 3 ทริป
 - จดัเตรียมคณะ Fam Trip ร่วมเดินทาง
 - ส่ือมวลชน   - Blogger   - Influencer
 - จดัเตรียมการเดินทางและที่พัก ส าหรับคณะ 
Fam Trip จ านวน 3 ทริป
 - กจิกรรม Fam Trip (เดินทางจริง)
 สรุปผลการด าเนินงานกจิกรรม Fam Trip
 - เผยแพร่และประชาสัมพันธก์จิกรรม
Fam Trip ผ่านชอ่งทางออนไลน์และออฟไลน์

2,966,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักจิกรรม Fam Trip ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

18 จดัท าปูายประชาสัมพันธห์น่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง

จดัท าปูายประชาสัมพันธห์น่วยงานด้าน
การท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง โดยจดัท าปูาย PP 
บอร์ด ขนาด A3 2,000 ปูาย และจดัท า
สติกเกอร์ 10 -20 CM 5,000 แผ่น

210,000 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัพัทลุง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัท าปูายประชาสัมพันธห์น่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

19 พัฒนาคุณภาพชวีติและเพิ่ม
ประสิทธภิาพผลผลิตเกษตร
ปลอดภยั ในต าบลแหลมโตนด โดย
วสิาหกจิชมุชนท่องเที่ยววฒันธรรม
ต าบลแหลมโตนด

 1 จดัอบรม
 2 การท าปุ๋ยไส้เดือนส าหรับการเกษตรอนิทรีย์
 3 การจดัท าน้ าหมกัชวีภาพส าหรับการเกษตร
อนิทรีย์
 4 การปลูกพืชและสมนุไพรเพื่อสุขภาพและสร้าง
รายได้

726,600 จงัหวดัพัทลุง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชวีติและ
เพิ่มประสิทธภิาพผลผลิตเกษตรปลอดภยัใน ต าบลแหลมโตนด โดยวสิาหกจิ
ชมุชนท่องเที่ยววฒันธรรมต าบลแหลมโตนด โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 6/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

20 พัฒนาศูนยก์ลางรวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง
การตลาดระดับชมุชน โดย
ด าเนินการปรับปรุงตลาดเศรษฐกจิ
ชมุชน (ผดุงดอนยอ)

1. งานกนัสาด 
2. รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรุสแตนเลส ขนาดกวา้ง 0.25 ลึก 0.40 เมตร  
3. ฝาตะแกรงเหล็กเคลือบชบุผิวด้วยสังกะสี ขนาด
 0.30 x 1 เมตร 
4. งานปรับระดับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
5. พื้นผิวคอนกรีตแกร่งหนา 0.05 เมตร (พร้อม
งานปรับระดับพื้นคอนกรีตเดิม)  
6. งานร้ืออา่งล้างภาชนะเดิม  
7. แผงสแตนเลสร้านค้าขนาด 1x2 เมตร พร้อม
ติดต้ัง  
8.อา่งล้างภาชนะสแตนเลสขนาด 1x2 เมตร 
พร้อมติดต้ัง

8,677,700 เทศบาลเมอืงพัทลุง เทศบาลเมอืงพัทลุง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาศูนยก์ลางรวบรวมและกระจาย
สินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการตลาดระดับชมุชน โดยด าเนินการปรับปรุงตลาด
เศรษฐกจิชมุชน (ผดุงดอนยอ) โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเตรอะ - วดัแจง้

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,740 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้ง
ละ 0.20 เมตร สายคลองเตรอะ - วดัแจง้ หมู่ที่ 3
 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง

4,466,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลจอง
ถนน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเตรอะ - วดัแจง้  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พท.ถ. 56 - 045 ซอยพันปี 
หมู่ที่ 3 ต าบลชะมวง อ าเภอควน
ขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางถมหินคลุกปรับเกล่ียเรียบกวา้งขา้งละ 
0.25 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 5,860 
ตารางเมตร

3,789,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชะมวง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พท.ถ. 56 - 045 ซอยพันปี หมู่ที่ 3 ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัแพ หมู่ที่ 5 ถงึ หมู่ที่ 4 กวา้ง
 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,419 เมตร พื้นที่กอ่สร้างรวม
ทั้งหมด 4,966.5 ตารางเมตร ไหล่
ทางธรรมชาติตามพื้นที่กอ่สร้าง 
ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 1,419 เมตร 
พื้นที่กอ่สร้างรวมทั้งหมด 4,966.50 ตารางเมตร 
ไหล่ทางธรรมชาติตามพื้นที่กอ่สร้าง

3,347,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัแพ หมู่ที่ 5 ถงึ หมู่ที่  4 กวา้ง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 1,419 เมตร พื้นที่กอ่สร้างรวมทั้งหมด 4,966.5 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ธรรมชาติตามพื้นที่กอ่สร้าง ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 7/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาหาร - ตลาดนัด

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  
4 เมตร ระยะทางยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางขา้งล่ะ 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ไมน่้อยกวา่ 1,780 ตารางเมตร 
(กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบเลขที่  ทถ 2-203 จ านวน 1 สาย (สายนา
หาร-ตลาดนัด หมู่ที่  4 - 3 ต าบลกงหรา อ าเภอ
กงหรา จงัหวดัพัทลุง)

1,139,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาหาร-ตลาดนัด โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

25 ซ่อมสร้างถนนสายต้นประดู่ - 
เกาะหนอม รหัสสายทาง พท.ถ.
14-063 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 - 5 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,070 ตาราง
เมตร

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4 - 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,070 ตารางเมตร

1,965,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลชะรัด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนสายต้นประดู่ - 
เกาะหนอม รหัสสายทาง พท.ถ.14-063 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง 4 - 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 8,070 ตารางเมตร โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองส่งน้ าชลประทาน - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,026 เมตร หนา 0.15 เมตร สายคลองส่ง
น้ าชลประทาน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9  
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอปุาพะยอม จงัหวดัพัทลุง

5,895,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบ้าน
พร้าว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองส่งน้ าชลประทาน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 โครงการไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายห้วย
ร าพึง - บ้านควนยาว - ห้วยถาด 
หมู่ที่ 9 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
1,388 เมตร หนา 0.05 เมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,388 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

6,268,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลลาน
ขอ่ย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายห้วยร าพึง - บ้านควนยาว - ห้วยถาด 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยประดู่ ต าบลอา่งทอง 
อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร

506,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
อา่งทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยประดู่ ต าบลอา่งทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 8/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

29 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลังโรงเรียนวดับ้านนา ต าบล
บ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดั
พัทลุง

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง
โรงเรียนวดับ้านนา กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 780.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
3,120 ตารางเมตร

1,204,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบ้าน
นา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลังโรงเรียนวดับ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกสะพานพร้าว - คอก
เกา่ หมู่ที่  3 ต าบลนาโหนด อ าเภอ
เมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,115 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดิน
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

3,412,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลนา
โหนด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกสะพานพร้าว - คอกเกา่ หมู่ที่ 3 ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพัทลุง
 จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่ี
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็น
ภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัไทรทอง-ควนชงั หมู่ที่ 2 
ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดิน
กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

1,145,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลนา
โหนด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัไทรทอง-ควนชงั หมู่ที่ 2 ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง
 โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเหมอืงใหญ่-เขาจ าปา หมู่ที่ 10
 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,065 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร

3,556,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่าแค 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนน คสล.สายเหมอืงใหญ่
-เขาจ าปา หมู่ที่ 10 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พทถ. 
74-072 สายควนโก - เลียบทาง
รถไฟ หมู่ที่ 1, 11 ต าบลหานโพธิ ์
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโก - 
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1,11 ต าบลหานโพธิ ์ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนา 
0.15 เมตร (พื้นที่ค.ส.ล.รวมไมน่้อยกวา่ 7,360 
ตารางเมตร)  ไหล่ทาง วสัดุคัดเลือก (หินผุ) กวา้ง
เฉล่ีย 0.25 เมตร

5,202,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหานโพธิ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พทถ. 74-072 สายควนโก - เลียบทางรถไฟ
หมู่ที่ 1,11 ต าบลหานโพธิ ์อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 9/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
19-013 สายหลักเขต - หนองฟูาผ่า
 ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พท.ถ.19-013 สายหลักเขต-หนองฟูาผ่า 
หมู่ที่ 3  กวา้ง 5 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,925 ตางรางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.25 เมตร

3,422,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
โตนดด้วน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.19-013 สายหลักเขต - หนองฟูาผ่า 
ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางแยกไทรพอน –  ควนขดุ 
หมู่ที่ 9 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 
2,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร ต าบลดอนประดู่
 อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 2,800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปูายโครงการ

1,954,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ประดู่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางแยกไทรพอน –  ควนขดุ หมู่ที่ 9 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 2,800 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร ต าบลดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบุญม ี- สันติสุข หมู่ที่ 8 ต าบล
คลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,066,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
คลองทรายขาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบุญม ี- สันติสุข หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

37 ซ่อมสร้างถนนสายทางเขา้พรุ
โต๊ะเด็ม ถนนสายรอบพรุโต๊ะเด็ม 
รหัสสายทาง พทถ.14-021
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว
 1,494 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 7,460 
ตารางเมตร ต าบลชะรัด อ าเภอกง
หรา จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,494 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 7,460 
ตารางเมตร

1,815,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลชะรัด 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนสายทางเขา้พรุโต๊ะเด็ม 
ถนนสายรอบพรุโต๊ะเด็ม รหัสสายทาง พทถ.14-021 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 10/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขา้งโรงงานยาง - ปลายห้วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลตะแพน อ าเภอ
ศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,375 ตารางเมตร

5,660,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะแพน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัขอน-ห้วยปาน-ห้วยกอก โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไสเจด็เจา้-ห้วยปริง ม.3,4 รหัส
สายทาง พท.ถ.73-014 ต าบล
หนองธง อ าเภอปุาบอน จงัหวดั
พัทลุง

กอ่สร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.
73-014 สายไสเจด็เจา้ - ห้วยปริง หมู่ที่ 3,4 
ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,400 ตารางเมตร 
พร้อมกลบขา้งทางเอยีด 1:2

5,999,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองธง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไสเจด็เจา้-ห้วยปริง ม.3,4 รหัสสายทาง พท.ถ.73-014 ต าบลหนองธง 
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก. ชั้น 3 ระบายน้ า ถนน
สายเที่ยงอทุิศ อ าเภอบางแกว้ 
จงัหวดัพัทลุง

ชว่งที่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 205 เมตร
 ไหล่ทางหินผุกวา้งขวา้งละ 0.25 เมตร พร้อมวาง
ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความยาวไมน่้อยกวา่
 261 เมตร 
ชว่งที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 43 เมตร 
(ไมม่ไีหล่ทาง) 
ชว่งที่ 3 กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 43 เมตร (ไมม่ไีหล่
ทาง) รวมความยาวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 291 
เมตร (หรือมพีื้นที่รวมกนัไมน่้อยกวา่ 1,660 ตาราง
เมตร)

1,718,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่า
มะเด่ือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ระบายน้ า ถนนสายเที่ยงอทุิศ 
อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 11/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

41 ปรับปรุงผิวจราจราแอสฟัลท์
คอนกรีตพร้อมกอ่สร้างท่อเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายสุวรรณวงศ์ อ าเภอบาง
แกว้ จงัหวดัพัทลุง

ชว่งที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร้อมกอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาว 8 เมตร
 ขนาด 2 ชอ่ง จ านวน 1 จดุ 
ชว่งที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 
0.05 เมตร รวมยาวถนน 480 เมตร (หรือมพีื้นที่
รวมงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
 ไมน่้อยกวา่ 2,676 ตารางเมตร

1,435,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่า
มะเด่ือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจราแอสฟัลท์คอนกรีต 
พร้อมกอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุวรรณวงศ์ 
อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหอประชมุ - หนองในชอ่  หมู่ที่
 9 หมู่ที่ 4 ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรี
นครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ า

2,622,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลล า
สินธุ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหอประชมุ - หนองในชอ่ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรีนครินทร์ 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะแตระ - ศาลาไมไ้ผ่ 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืง
พัทลุง จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50

2,444,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่าแค 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกาะแตระ-ศาลาไมไ้ผ่ หมู่ที่ 8 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อผู้ใชถ้นนทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสายนาปรือ - ประดู่ทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านนาปรือ ต าบลควน
มะพร้าว อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนน คสล. ผิวจาราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 875 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร

605,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควน

มะพร้าว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางสายนาปรือ-ประดู่ทอง หมู่ที่ 5 บ้านนาปรือ ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน
 และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 12/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไสตอเบา – คอแห้งงาม 
หมู่ที่ 3-4 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอ
เขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ผิวจราจรรวมกนัไมน่้อยกวา่ 4,625.00 ตาราง
เมตร และถมวสัดุคัดเลือกไหล่ทางขา้งละ 0.25 
เมตร

2,812,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลโคก
มว่ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไสตอเบา – คอแห้งงาม หมู่ที่ 3-4 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอเขาชยัสน 
จงัหวดัพัทลุง  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราชด าริ - คลองอา้ยโต
หมู่ที่ 5,6 ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพัทลุง 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,094.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกปิดขอบ
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,376.00 
ตารางเมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,094 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกปิดขอบ

2,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมวงัก์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายราชด าริ-คลองอา้ยโต หมู่ที่ 5,6 ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายคันคลองไซลาว หมู่ที่ 8 
ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 1,064.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ปิดขอบ หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
4,256.00 ตารางเมตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,064 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกปิดขอบ

2,441,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมวงัก์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายคันคลองไซลาว หมู่ที่ 8 ต าบลพนมวงัก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง 
 โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

48 ปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าและคู
ระบายน้ าคอนกรีตสายโคกวา 
ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าและคูระบายน้ า
คอนกรีต กวา้ง 1.69 เมตร ยาว 193.50 เมตร

4,786,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลควน
ขนุน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าและ
คูระบายน้ าคอนกรีตสายโคกวา ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง  
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 13/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

49 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเกาะหลอดออก - 
เกาะพญา หมู่ที่ 2 ต าบลฝากละม ี
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
5 เมตร ยาว 1,660 เมตร

5,131,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝาละมี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเกาะหลอดออก - เกาะพญา หมู่ 2 ต าบลฝากละม ี
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

50 ปรับปรุงถนนสายนาใน - ลาดกวาง
 หมู่ที่ 7 ต าบลคลองทรายขาว 
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงถนน ปริมาณงานลุกรัง กวา้ง 5 เมตร 
หนาเฉล่ีย 10 - 15 เซนติเมตร

567,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
คลองทรายขาว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนสายนาใน - ลาดกวาง  
หมู่ที่ 7 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลมะกอก
เหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 975 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ 0.20 เมตร

2,462,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบ้าน
สวน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านใต้ 
หมู่ที่ 7 ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเอเชยี - สนามกฬีา 
ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,340,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเอเชยี - สนามกฬีา ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านควน-ท้ายซ้อน - ทุ่งบก 
หมู่ที่ 2 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา
 จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ
 0.25 เมตร

6,822,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านควน-ท้ายซ้อน - ทุ่งบก โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 14/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

54 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาส้อง -
 น้ าตกหมอ่มจุ้ย หมู่ที่ 11 ต าบลตะ
โหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 2,190 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 17,520 
ตารางเมตร

9,753,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลเขา
หัวชา้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาส้อง-น้ าตกหมอ่มจุ้ย หมู่ที่ 11 ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยไมไ้ผ่ – ควนแปู 
หมู่ที่ 12 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอปุา
พะยอม จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร

9,524,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเต่า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยไมไ้ผ่ – ควนแปู หมู่ที่ 12 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอปุาพะยอม จงัหวดัพัทลุง  
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

56 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นธง - 
ไสหญ้าคา หมู่ที่ 6, 11 
ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร์ 
จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนน
สายต้นธง - ไสหญ้าคา ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมทั้งส้ิน
ไมน่้อยกวา่ 5,900 ตารางเมตร หมู่ที่ 6,11 ต าบล
ชมุพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

3,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลชมุพล 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นธง 
- ไสหญ้าคา หมู่ที่ 6,11 ต าบลชมุพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

57 กอ่สร้างทาง พท.ถ.60-028 สาย
บ้านล ามดุ - บ้านหนองยาง
ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล ามดุ -
 บ้านหนองยาง กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 698 
เมตร

2,369,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
ต านาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างทาง พท.ถ.60-028 
สายบ้านล ามดุ - บ้านหนองยาง ต าบลต านาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัพัทลุง  
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลังโรงเรียน – คลองหัว
ควน หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 330.00
 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่
 1,320 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 3 ต าบล
ดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยขา้งละ 0.50 เมตร
 พร้อมติดต้ังปูายโครงการ

933,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ประดู่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลังโรงเรียน – คลองหัวควน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 15/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายอบ - นางจติร 
หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 
1,350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร ต าบลดอนประดู่
 อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 1,350 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ

976,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ประดู่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายอบ - นางจติร หมู่ที่ 10 ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่ี
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยสอ หมู่ที่ 1 ต าบลกงหรา 
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ระยะทางยาว 300  เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งล่ะ  0.25 เมตร  
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  1,200
 ตารางเมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ
 2-203

782,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยสอ หมู่ที่ 1 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

61 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองมวง - พรุนายขาว 
หมู่ที่ 8, 6 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
ตะโหมด จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,650 ตารางมตร

2,962,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลคลอง
ใหญ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองมวง - พรุนายขาว หมู่ที่ 8, 6 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่ี
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

62  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลซอยลุงคอง ต าบลหนองธง
 อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร ยาว 298 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือม ีพท.ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 1,788 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลน เทศบาลต าบลปุาบอนก าหนด

2,095,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปุา
บอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เทศบาลซอยลุงคอง ต าบลหนองธง อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง 
ซ่ึงเกดิประโยชน์ต่อผู้ใชถ้นนทั่วไป ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนางรุ่น ต าบลบ้านนา 
อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางวสัดุ
ลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร

1,084,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลบ้าน
นา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนางรุ่น ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 16/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายน้ าเลือดใต้ - วงัเคียน 
หมู่ที่ 10 ต าบลท่ามหิร า อ าเภอ
เมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว 730 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังวสัดุคัดเลือกปรับ
เกล่ียแต่งเรียบกวา้งขา้งละ 0.00 - 0.30 เมตร

2,157,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่า
มหิร า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายน้ าเลือดใต้ - วงัเคียน หมู่ที่ 10  ต าบลท่ามหิร า อ าเภอเมอืงพัทลุง 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่ี
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้ง
เป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

65 ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตและกอ่สร้างคูระบายน้ า
ถนนสายจรูญอทุิศ ต าบลเขาชยัสน
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5.05 เมตร ยาว 176 เมตร และกอ่สร้างคู
ระบายน้ า ยาว 352 เมตร

2,130,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเขา
ชยัสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตและกอ่สร้างคูระบายน้ าถนนสายจรูญอทุิศ ต าบลเขาชยัสน 
อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพัทลุง  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกาะทอง - ล ารุน ต าบลดอน
ทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 298 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,053,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเกาะทอง - ล ารุน ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

67 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายสามแยกพังดาน
 - คลองวงัตง ต าบลแพรกหา 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร

1,869,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
แพรกหา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสายสามแยกพังดาน - คลองวงัตง ต าบลแพรกหา 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

68 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขอน หมู่ที่ 5 ถงึ 
หมู่ที่ 4 กวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 986.00 เมตร 
พื้นที่กอ่สร้างรวมทั้งหมด 3,944 
ตารางเมตร ไหล่ทางธรรมชาติตาม
พื้นที่กอ่สร้าง ต าบลดอนทราย
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 986 เมตร พื้นที่กอ่สร้าง
รวมทั้งหมด  3,944  ตารางเมตร 
ไหล่ทางธรรมชาติตามพื้นที่กอ่สร้าง

2,666,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ทราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขอน หมู่ที่ 5 ถงึ หมู่ที่ 4 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 17/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

69 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านผู้ชว่ยโมทย ์หมู่ที่ 6 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่1,260
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร ต าบลดอนประดู่ 
อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่กอ่สร้างไมน่้อยกวา่ 1,260 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ

892,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลดอน
ประดู่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านผู้ชว่ยโมทย ์หมู่ที่ 6 ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยนู 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผู้ใหญ่ประวชิ - ทอนยงู 
หมู่ที่ 3 ต าบลกงหรา อ าเภอ
กงหรา จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร หนา  0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งล่ะ  0.25 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก  ไมน่้อยกวา่ 1,040 ตารางเมตร 
(กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ 2-203
 จ านวน 1 สาย

677,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผู้ใหญ่ประวชิ-ทอนยงู หมู่ที่ 3 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา 
จงัหวดัพัทลุง โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

71 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยกอลาตู - ล าพลู หมู่ที่ 5 
ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา  
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 4
 เมตร ระยะทางยาว 257  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งล่ะ  0.25 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ไมน่้อยกวา่ 1,028 ตารางเมตร 
(กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ 2-203
  จ านวน 1 สาย

632,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยกอลาตู - ล าพลู หมู่ที่ 5 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยประชาร่วมใจ 6
หมู่ที่ 6 ต าบลกงหรา อ าเภอ
กงหรา จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  1,200
 ตารางเมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ
 2-203  จ านวน 1 สาย

803,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยประชาร่วมใจ 6 โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี
ที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและ
ชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 18/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโหล๊ะท่อม หมู่ที่ 7 ต าบลกง
หรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร  ระยะทางยาว 270  เมตร 
หนา  0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งล่ะ  0.25 เมตร
หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่  1,080
 ตารางเมตร (กอ่สร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ
 2-203 จ านวน 1 สาย

663,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลกง
หรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโหล๊ะท่อม โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน 
และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

74 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหนองชมุแสง

ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
หนองชมุแสง หมู่ที่ 2 ต าบลคลองใหญ่ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 
700 เมตร  หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,500 ตาราง
เมตร

2,410,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลตะ
โหมด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหนองชมุแสง  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและ
สาระส าคัญ

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบล
แมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,850 ตารางเมตร.

1,337,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลควน
เสาธง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เจา้พระยา หมู่ที่ 1 ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพัทลุง
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปุาวา - โหล๊ะตอ - โพธิเ์ล
หมู่ที่ 1 ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปุาวา - 
โหล๊ะตอ - โพธิเ์ล หมู่ที่ 1 ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรี
บรรพต จงัหวดัพัทลุง ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 351.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,656,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาปูุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปุา
วา-โหล๊ะตอ-โพธิเ์ล หมู่ที่ 1 ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง  
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

77 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปุาบาก -
 บ้านทุ่งคลองควาย (สายเพชร
เกษม - ทุ่งคลองควาย) รหัสสาย
ทาง พท.ถ. 62-049 หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งคลองควาย ต าบลทุ่งนารี 
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 4,700 ตารางเมตร

1,903,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งนารี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายปุาบาก - บ้านทุ่งคลองควาย (สายเพชรเกษม - ทุ่งคลองควาย) 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 19/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลซอยครูมิ่ง ต าบลวงัใหม ่
อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือม ีพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,410 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบแปลน เทศบาลต าบล
ปุาบอนก าหนด

1,710,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลปุา
บอน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทศบาลซอยครูมิ่ง ต าบลวงัใหม ่อ าเภอปุาบอน จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

79 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนสายเลียบทางรถไฟ
บางแกว้ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดั
พัทลุง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนา
0.05 เมตร (ไมม่ไีหล่ทาง)(หรือมพีื้นที่รวมงานผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
ไมน่้อยกวา่ 2,850 ตารางเมตร)

1,130,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบลท่า
มะเด่ือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ถนนสายเลียบทางรถไฟบางแกว้ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพัทลุง 
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

80 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุง – นาเหรา หมู่ที่ 3 
ต าบลปุาพะยอม อ าเภอปุาพะยอม
 จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,275 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.20 
เมตร

4,466,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุาพะยอม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุง – นาเหรา หมู่ที่ 3 ต าบลปุาพะยอม อ าเภอปุาพะยอม 
จงัหวดัพัทลุง  โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่ี
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็น
ภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

81 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านต้นไทร - หัวสะพาน 
ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ 
จงัหวดัพัทลุง

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร

571,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
บ้านนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านต้นไทร - หัวสะพาน ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพัทลุง  
โครงการไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพีที่ชดัเจน และไมม่คีวามชดัเจน
ในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 20/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

82 ยกระดับการผลิตทุเรียน
ของอ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง
 ให้มคุีณภาพและปลอดภยั 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม

 - คัดเลือกเกษตรกรไมผ้ลของจงัหวดัพัทลุงที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เซ้ือไวรัสโคโรน่า จ านวน 31 คน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 
ต าบลเขาปูุ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง 
 - จดัอบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 3 คร้ัง 
ด้านการผลิตทุเรียนปลอดภยั การจดัการผลผลิต
และแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพ
 - สนับสนุนปัจจยัการผลิตในการจดัการแปลง 
และอปุกรณ์ระบบน้ า                   
 - ติดตามให้ค าแนะน า ชว่ยเหลือเกษตรกร
ให้สามารถด าเนินการได้ตามวตัถปุระสงค์
 - ครุภณัฑ์เกษตร เคร่ืองวดัค่า PH และค่า
ความชื้นของดิน บันใดอลูมเินียม ความสูง 3 
เมตรกรรไกรตัดกิ่ไมสู้ง แบบหนีบกิ่ง ด้ามยดืออก
ยาว 3 เมตร

903,600  จงัหวดัพัทลุง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัพัทลุง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพและ
ปลอดภยั สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตเกษตร อยา่งไรกต็ามมกีารสนับสนุน
ปัจจยัการผลิตต่อรายค่อนขา้งสูง รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

83 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงัขอน - ห้วยปาน - ห้วยกอก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงัขอน - 
ห้วยปาน - ห้วยกอก หมู่ที่ 7,8 ต าบลนาขยาด 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางวสัดุลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,000 ตารางเมตร

5,999,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
นาขยาด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น โดยหลักการ
และเหตุผลของโครงการไมไ่ด้สะท้อนปัญหาความต้องการของพื้นที่ที่ชดัเจน 
ไมร่ะบุเปูาหมาย ตัวชี้วดั และความสอดคล้องกบัเปูาหมายของแผนงาน 3.2 
รวมทั้งไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับผลประโยชน์ 
 

84 กอ่สร้างถนนผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายควนเปล้า - ควนกฤษณา 
หมู่ที่ 6 ต าบลควนขนุน 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete 
ระยะทางยาวรวม 1.655 กโิลเมตร 
แยกเป็น 2 ชว่ง โดย ชว่งที่ 1 กโิลเมตรที่ 0+000 
ถงึ 1+200 กวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะกอ่สร้าง 1,200 เมตร 
ชว่งที่ 2 กโิลเมตรที่ 1+200 ถงึ 1+655 
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะกอ่สร้าง 
455 เมตร

4,717,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
หนองพ้อ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น 
โดยหลักการและเหตุผลของโครงการไมไ่ด้สะท้อนปัญหาความต้องการ
ของพื้นที่ที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 21/22



วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม

85 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพรุหมอ – สหกรณ์ปาก
พะยนู

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 329 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่รวมกนัไมน่้อยกวา่ 1,974 
ตารางเมตรพร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดภายในกวา้ง 0.30 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ยาวรวมทั้งสองขา้ง ไมน่้อยกวา่ 
658 เมตร (สายพรุหมอ – สหกรณ์ปากพะยนู หมู่
ที่ 5 ต าบลอา่วพะยนู อ าเภอปากพะยนู จงัหวดั
พัทลุง)

5,481,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
อา่วพะยนู

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนากอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น 
โดยหลักการและเหตุผลของโครงการไมไ่ด้สะท้อนปัญหาของพื้นที่ที่ชดัเจน 
และเปูาหมายและตัวชี้วดัของโครงการไมช่ดัเจน

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองเต่า - สมหวงั 
ต าบลอา่งทอง อ าเภอศรีนครินทร์ 
จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 578 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร

2,373,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
อา่งทอง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น โดยหลักการ
และเหตุผลไมไ่ด้สะท้อนปัญหาของพื้นที่ที่ชดัเจน ระบุเปูาหมายและตัวชี้วดั
โครงการไมช่ดัเจน และไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับผลประโยชน์

87 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic  Concrete 
สายเขาชนับ้านออก หมู่ที่ 7 
ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยนู
 จงัหวดัพัทลุง

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ  Asphaltic  
Concrete ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กวา้ง ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.90 กโิลเมตร

6,057,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะหมาก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete อยา่งไรกต็าม โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญไมค่รบถว้น 
โดยหลักการและเหตุผลไมไ่ด้สะท้อนปัญหาของพื้นที่ที่ชดัเจน ระบุเปูาหมาย
และตัวชี้วดัโครงการไมช่ดัเจน และไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

652,200              

       287,818,600รวม 87 โครงการ

ปรับลดวงเงิน จากกจิกรรมในโครงการและปรับลดวงเงินการสนับสนุนปัจจยัการผลิตรายละไม่
เกนิ 5,000 คน

ไม่เห็นควรสนับสนุน พทัลุง หน้า 22/22



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดสตลู

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 สตูล 432,951,626 53 432,951,626 44 216,801,831 9 216,149,795

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดสตลู

ไมเ่ห็นควรสนับสนุน

ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดที่
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมแปลงต้นแบบ
แหล่งอาหารผักปลอดภยั

1. ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบแหล่งอาหารผัก
ปลอดภยั อ าเภอทุ่งหวา้ วงเงิน 2,147,000 บาท  
เปูาหมาย 100 ราย โดยอบรมความรู้การผลิต
ผักปลอดภยั และสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ผักปลอดภยั วงเงิน 2,061,000 บาท
2. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยัแบบยกแคร่ 
อ าเภอควนกาหลง วงเงิน 2,422,300 บาท 
เปูาหมายเกษตรกร 100 ราย โดยอบรม
ความรู้ให้แกเ่กษตรกร และสนับสนุนปัจจยั
การผลิต วงเงิน 2,358,500 บาท
3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยับนกระเบื้อง 
อ าเภอท่าแพ วงเงิน 840,200 บาท 
เปูาหมาย 40 ราย โดยอบรมความรู้การปลูก
ผักปลอดภยับนกระเบื้อง และสนับสนุนปัจจยั
การผลิต วงเงิน 809,400 บาท

5,409,500 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยเป็นการอบรมความรู้การผลิต
ผักปลอดภยั การปลูกผักปลอดภยัแบบยกแคร่ การปลูกผักปลอดภยับน
กระเบื้อง และสนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
30 ราย เกษตรกร 190 ราย ผู้ตกงาน 20 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. โดยทบทวนปรับลดการสนับสนุนปัจจยัการผลิตทุกกจิกรรม 
เหลือรายละ 2,300 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 3,356,900 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 2,052,600 บาท

2,052,600

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 1/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

2 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
ขา้วนาปี

1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตขา้ว
ปลอดภยั769,200 บาท ให้แกเ่กษตรกร
ผู้ปลูกขา้ว อ.ควนกาหลง 100 ราย 
โดยอบรมความรู้ และสนับสนุนปัจจยั
การผลิต 710,000 บาท
2. ส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดภยัและสร้าง
รายได้สู่ความมั่นคงด้านอาหาร อ าเภอท่าแพ 
2,566,800 บาท  ให้แกเ่กษตรกรผู้ปลูกขา้ว 
อ าเภอท่าแพ 400 ราย โดยอบรมความรู้ 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 2,400,000 บาท
3. ส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดภยัและสร้าง
รายได้สู่ความมั่นคงด้านอาหาร 6,435,000 บาท 
ให้แกเ่กษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ.ละงู 1,000 ราย 
โดยอบรมความรู้ และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
6,000,000 บาท
4. พัฒนาประสิทธภิาพการผลิตขา้วนาปี 
ให้แกเ่กษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ.ควนโดน 750 ราย 
5,653,000 บาท โดยอบรมความรู้ 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 5,325,000 บาท

15,424,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ 
โดยเป็นการอบรมความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตขา้วนาปี 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 2,250 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. โดยทบทวนปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจยัการผลิต
กจิกรรมที่ 1 และ 4 เหลือรายละ 4,950 บาท กจิกรรมที่ 2 และ 3 
เหลือรายละ 4,710 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 3,633,500 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 11,790,500 บาท

11,790,500

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 2/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

3 ส่งเสริมการใชส้ารชวีภณัฑ์ 
(ไตรโคเดอร์มา) เพื่อปูองกนั
โรคใบร่วงชนิดใหมใ่นยางพารา

1. ส่งเสริมการใชส้ารชวีภณัฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) 
เพื่อปูองกนัโรคใบร่วงยางพารา
อ าเภอมะนัง วงเงิน 1,705,000 บาท
- อบรมความรู้ เปูาหมาย 300 ราย 10 รุ่น
รุ่นละ 30 ราย 145,000 บาท
- สนับสนุนปัจจยัการผลิต 1,560,000 บาท 
เฉล่ียรายละ 5,200 บาท
2. ส่งเสริมการใชส้ารชวีภณัฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) 
อ าเภอควนกาหลง 1,705,000 บาท
- อบรมความรู้ เปูาหมาย 300 ราย 10 รุ่น
รุ่นละ 30 ราย 145,000 บาท
- สนับสนุนปัจจยัการผลิต 1,560,000 บาท 
เฉล่ียรายละ 5,200 บาท 
3. ส่งเสริมการใชส้ารชวีภณัฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) 
อ าเภอทุ่งหวา้ วงเงิน 286,500 บาท
- อบรมความรู้ เปูาหมาย 50 ราย 2 รุ่น 
รุ่นละ25 ราย วงเงิน 26,500 บาท
- สนับสนุนปัจจยัการผลิต 260,000 บาท 
เฉล่ียรายละ 5,200 บาท 

3,696,500 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
โดยเป็นการอบรมความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยางพารา 
ด้วยการส่งเสริมการใชส้ารชวีภณัฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) และสนับสนุนปัจจยั
การผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 650 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที
3. โดยทบทวนปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ทุกกจิกรรม เหลือรายละ 5,000 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 130,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 3,566,500 บาท

3,566,500

4 พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

1. ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
สะพานขา้มกาลเวลา ระยะทาง 237 เมตร 
วงเงิน 4,282,210 บาท
2. ติดต้ังระบบไฟฟูาและน้ าประปา 
บริเวณหน่วยพิทักษ์อทุยานแห่งชาติ ภ.ต. 1 
(เขาโต๊ะหงาย) อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
โดยขยายเขตไฟฟูาและวางท่อประปา
เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
วงเงิน 750,000 บาท
3. ปรับปรุงศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว 
จ านวน 1 หลัง วงเงิน 1,594,600 บาท
4. ปรับปรุงศูนยป์ระชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว 
จ านวน 1 หลัง วงเงิน 365,000 บาท

6,991,810 จงัหวดัสตูล อทุยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นทีแ่ละสนับสนุนการประกอบธรุกจิบริการท่องเที่ยว
รอบแหล่งท่องเที่ยวอทุยาน (โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้าขายของฝาก
ของที่ระลึก) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 ราย 
และผู้ประกอบการ 14 แห่ง 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

6,991,810

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 3/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

5 ส่งเสริมการท าเกษตร
แบบผสมผสาน สร้างรายได้
สู่ความมั่นคงด้านอาหาร
ฝุาวกิฤติโควดิ-19 อ าเภอท่าแพ

1. อบรมความรู้การท าการเกษตร
แบบผสมผสาน ให้แกเ่กษตรกร จ านวน 4 รุ่น
รุ่นละ 2 วนั เกษตรกรกรเปูาหมาย 160 ราย 
วงเงิน 105,000 บาท
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิต (ต้นมะนาวพันธุ์
แปูนจติร เมล็ดพันธุผั์ก ปุ๋ยหมกั กระชงับก 
พันธุป์ลาดุก อาหารปลาดุกเล็ก พันธุไ์กส่าว
พร้อมไข ่อาหารไก)่ เพื่อส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานแบบครบวงจร ให้แกเ่กษตรกร 
160 ราย วงเงิน 1,180,000 บาท 
เฉล่ียรายละ 7,375 บาท 

1,285,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1.โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
โดยเป็นการอบรมความรู้การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 160 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โดยทบทวนปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ทุกกจิกรรม เหลือรายละ 5,000 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 380,000 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 905,000 บาท

905,000

6 ส่งเสริมการผลิตผักคุณภาพ 
อ าเภอควนกาหลง

1. อบรมถา่ยทอดความรู้การผลิตผักคุณภาพ 
ให้เกษตรกร 110 ราย โดยอบรม จ านวน 6 รุ่น
รุ่นละ 2 วนั วงเงิน 132,100 บาท
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตผักคุณภาพ 
ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการ
วงเงิน 2,724,700 บาท 
เฉล่ียรายละ 24,770 บาท โดยเป็นค่าวสัดุ
กอ่สร้าง 1,951,400 บาท ประกอบด้วย 
ชดุโครงสร้างโรงเรือนพร้อมติดต้ังโรงละ 
144,000 บาท จ านวน 11 โรง 
เป็นเงิน 1,584,000 บาท ค่าชดุค้างปลูก
พร้อมติดต้ัง ชดุละ 6,000 บาท จ านวน 11 ชดุ 
เป็นเงิน 6,000 บาท และค่าชดุระบบน้ า 
พร้อมเคร่ืองต้ังเวลาให้น้ า - ปุ๋ย 
ชดุละ 27,400 บาท จ านวน 11 ชดุ 
เป็นเงิน 27,400 บาท ด าเนินการในพื้นที่
สาธารณะของหมู่บ้าน และเป็นพื้นที่
ที่มกีารยนิยอมให้ใชต้ามกฎหมาย 
ค่าวสัดุการเกษตร 773,300 บาท 

2,856,800 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
โดยเป็นการอบรมความรู้การผลิตผักคุณภาพ จดัท าโรงเรือน 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 110 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โดยทบทวนปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจยัการผลิตทุกกจิกรรม 
เหลือรายละ 2,480 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 500,500 บาท คงเหลือวงเงิน
ที่เห็นควรสนับสนุน 2,356,300 บาท

2,356,300

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 4/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

7 พัฒนาการผลิตไมผ้ลคุณภาพ 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไมผ้ลคุณภาพ 
2 อ าเภอ โดยการฝึกอบรมและสนับสนุน
ปัจจยัการผลิต (อ าเภอควนโดน เกษตรกร 
60 ราย วงเงิน 1,091,100 บาท 
และอ าเภอท่าแพ เกษตรกร จ านวน 50 ราย 
วงเงิน 641,500 บาท

1,732,600 จงัหวดัสตูล ส านักงานเกษตร
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร 
โดยเป็นการอบรมความรู้การพัฒนาคุณภาพการผลิตไมผ้ลคุณภาพ 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล 
อ าเภอควนโดน 60 ราย และอ าเภอท่าแพ 50 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โดยทบทวนปรับวงเงิน โดยปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจยั
การผลิตทุกกจิกรรม กจิกรรมที่ 1 เหลือรายละ 4,830 บาท
 กจิกรรมที่ 2 เหลือรายละ 4,880 บาท รวมเป็นวงเงินปรับลด 527,200 บาท 
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 1,205,400 บาท

1,205,400

8 สนับสนุนการอนุรักษ์
ของชมุชนประมงพื้นบ้าน
จงัหวดัสตูล

1. จดัท าและวางซ้ังกอ บริเวณชายฝ่ังทะเล
ที่มคีวามลึกของน้ า ไมน่้อยกวา่ 7 เมตร 
วงเงิน 818,400 บาท
-ส ารวจพื้นที่เปูาหมาย เป็นเงิน 9,600 บาท
- จา้งชาวประมงพื้นบ้านท าซ้ังกอ พร้อมวางซ้ังกอ
ให้แล้วเสร็จ เป็นเงิน 808,800 บาท 
2. ผลิตพันธุก์ุ้งทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน์้ า
บริเวณที่วางซ้ัง วงเงิน 849,600 บาท
- ค่าลูกพันธุก์ุ้งทะเล จ านวน 9,000,000 ตัว 
เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าอาหารส าหรับอนุบาลลูกกุ้งในโรงเพาะฟัก  
เป็นเงิน 795,000 บาท
-จา้งเรือน าลูกกุ้งทะเลไปปล่อย 9,600 บาท
3. ติดตามและประเมนิผลโครงการ

1,668,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานประมง
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยจา้งชาวประมงพื้นบ้าน
จดัท าและวางซ้ังกอบริเวณชายฝ่ังทะเล และส่งเสริมการผลิตพันธุก์ุ้ง
ทะเลบริเวณที่วางซ้ัง กลุ่มเปูาหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่
จงัหวดัสตูล 4 อ าเภอ ประมาณ 4,000 ราย (เฉล่ียอ าเภอละ
ประมาณ 1,000 ราย)
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
กบัโครงการของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูลแล้ว พบวา่กลุ่มเปูาหมาย
ของโครงการและพื้นที่ที่จะวางซ้ังไมซ้่ าซ้อน

1,668,000
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หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

9 ขดุลอกสระน้ าบ้านปลักใหญ่ใจดี ขดุลอกสระน้ าบ้านปลักใหญ่ใจดี
ความกวา้งปากเฉล่ีย 75.45 เมตร 
ความยาวปากเฉล่ีย 110.50 เมตร 
ความลึก (คันสระ-กน้สระ) 7.15 เมตร 
ความจนุ้ าที่ระดับเกบ็กกั 24,900 ลูกบาศกเ์มตร

5,070,000 จงัหวดัสตูล อ าเภอควนโดน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการขดุลอกสระน้ า
บ้านปลักใหญ่ใจดี เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเส่ียง
จากภยัแล้งในพื้นที่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 852 ราย 274 ครัวเรือน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
จะโอนทรัพยสิ์นให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
เนื่องจากมคีวามพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลรักษา 

5,070,000

10 พัฒนาศักยภาพแรงงาน
นอกระบบสู่การสร้างงานสร้าง
อาชพีวถิใีหม ่(New Normal)

1.เตรียมความพร้อมกลุ่มเปูาหมาย 
วงเงิน 5,000 บาท
2. อบรมอาชพี ให้แกแ่รงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 200 คน ในสาขา
ธรุกจิบริการ ประกอบด้วย
- พลังงานทดแทนโซลาเซลล์ 3 รุ่น 60 คน 
วงเงิน 242,025 บาท
- การตลาดออนไลน์ 3 รุ่น 60 คน 
วงเงิน 242,025 บาท
-การเพ้นผ้าปาเต๊ะ 2 รุ่น 40 คน 
วงเงิน 161,350 บาท
-การท าผลิตภณัฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 2 รุ่น 60 คน 
วงเงิน 161,350 บาท
3. ติดตาม ประเมนิผล วงเงิน 2,000 บาท

813,750 จงัหวดัสตูล ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และบริการ โดยเป็นการอบรมอาชพี พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ถกูเลิกจา้ง ผู้วา่งงานที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 200 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

813,750
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หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

11 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอื
แรงงานเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชพีเพิ่มรายได้ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
เพื่อสร้างงานสร้างอาชพี เพิ่มรายได้ 
โดยการอบรมทักษะฝีมอืแรงงาน 20 รุ่น
รุ่นละ 10 คน รวม 200 คน 10 หลักสูตร 
(1.การขายออนไลน์ 2.การประดิษฐ์ของช าร่วย 
3.ท าผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 4.ท าขนมไทย
5.การตัดผมชาย 6.การท าผลิตภณ์ัจกัสาน
7.เพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์จากเศษผ้า 
8.ท าขนัหมากอสิลาม 
9.เชื่อมประกอบผลิตภณัฑ์โลหะ 
10.ตัดเยบ็เส้ือผ้าสตรี

920,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงานสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
และบริการ เนื่องจากเป็นการอบรมความรู้พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 200 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

920,000

12 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า
การเกษตรและขดุลอก
แหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกจิ
ของชมุชน ต าบลควนกาหลง

1. กอ่สร้างแกม้ลิงพร้อมกอ่สร้างพนังกนัดิน
ปูองกนัตล่ิงคลองมาจงั เพื่อปูองกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง อทุกภยั
และพัฒนาเศรษฐกจิของชมุชน
ต าบลควนกาหลง วงเงิน 9,970,400 บาท
2. ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร
ฝายห้วยลังเลน วงเงิน 994,700 บาท

10,965,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้าง
แกม้ลิงพร้อมพนังกนัดิน ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร 
และเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน ได้แก ่น้ าตกธาราสวรรค์ 
น้ าตกสายใจ น้ าตกดาวกระจาย บ่อน้ าร้อน และสวนทุเรียน 200 ปี 
เป็นต้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 950 ราย เกษตรกร 1,895 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

10,965,100

13 จดัท าและวางซ้ังเชอืก
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

1. จดัประชาคมเพื่อก าหนดจดุวางซ้ัง
ที่เหมาะสมในพื้นที่ 12 ต าบล 
(จ านวน 46 หมู่บ้านที่มพีื้นที่ติดทะเล) 
ก าหนดพื้นที่จดุวางซ้ังเชอืก แยกเป็น
- วางซ้ังหมู่บ้านละ 1 ชดุ จ านวน 16 หมู่บ้าน
- วางซ้ังหมู่บ้านละ 2 ชดุ จ านวน 30 หมู่บ้าน
รวมจดัท าซ้ังทั้งหมด 76 ชดุๆละ 25 ตัน 
รวมทั้งส้ิน 1,900 ตัน
2. จา้งเหมาแรงงานเป็นรายต าบล 
- จา้งเหมาแรงงานท าซ้ังในพื้นที่ 76 ชดุ 
(1,900 ต้น)
- จา้งเหมาเรือบรรทุกซ้ัง 76 ชดุ (1,900 ต้น)
- จา้งเหมาบริหารจดัการ ฝึกสอนแรงงาน 
วางซ้ัง ดูแลซ้ัง 76 ชดุ (1,900 ต้น)

8,868,400 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยจา้งแรงงานในพื้นที่
จดัท าและวางซ้ังเชอืก มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร15,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที รวมทั้งได้ตรวจสอบแล้ววา่ไมซ้่ าซ้อน
กบัโครงการที่ 8

8,868,400
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หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

14 ขดุบ่อน้ าต้ืนในพื้นที่บริจาค
เพื่อสาธารณะบริเวณ
เกาะจงัหวดัสตูล 

จา้งแรงงานในพื้นที่  และแรงงานคืนถิ่น 
ขดุบ่อน้ าต้ืนในพื้นที่บริเวณเกาะ 
(แบบมปีั้มมอืโยก) 
- งานปรับพื้นที่กอ่สร้าง ขนาด 3 x 3 เมตร 
และงานขดุบ่อลึกเฉล่ีย 6 เมตร (ใชแ้รงงานคน) 
ขนาดไมน่้อยกวา่ 0.90 เมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 0.90 เมตร 
(แบบมปีั้มมอืโยก) จ านวน 14 บ่อ

419,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการจา้งแรงงาน
ในพื้นที่ขดุบ่อน้ าต้ืน (แบบมปีั้มมอืโยก) บริเวณเกาะปูย ูต าบลเกาะสาหร่าย 
และพื้นที่เกาะในเขตอ าเภอเมอืงสตูล เพื่อให้ประชาชนมแีหล่งน้ า
ส าหรับอปุโภค บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 500 ราย เกษตรกร 300 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที และที่ดินส าหรับขดุบ่อน้ าต้ืน
ได้รับการอทุิศจากประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
หมู่บ้านแล้ว

419,000

15 ขดุบ่อน้ าต้ืนในพื้นที่
สาธารณสถานเพื่อประชาชน
ใชร่้วมกนั

จา้งแรงงานในพื้นที่และแรงงานคืนถิ่น 
ขดุบ่อน้ าต้ืนในพื้นที่สาธารณสถาน 
(แบบมปีั๊มอตัโนมติั)
- ปรับพื้นที่กอ่สร้าง ขนาด 3 x 3 เมตร 
และงานขดุบ่อลึกเฉล่ีย 12 เมตร 
ขนาดไมน่้อยกวา่ 0.90 เมตร พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 0.90 เมตร 
(แบบมปีั้มไฟฟูาอตัโนมติั) จ านวน 31 บ่อ

1,893,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการจา้งแรงงานงาน
ในพื้นที่รวมถงึแรงงานคืนถิ่นขดุบ่อน้ าต้ืน (แบบมปีั้มไฟฟูาอตัโนมติั) 
บริเวณวดั มสัยดิ โรงเรียน และพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อแกไ้ข
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเส่ียงจากภยัแล้ง
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย เกษตรกร 2,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,893,000

16 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.17016  
สายควนหมอ้ (ชว่งที่ 1) บ้านใหม ่
หมู่ที่ 5 ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืงสตูล

5,832,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ควนโพธิ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการจา้งแรงงาน
ในพื้นที่ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชนผู้ใชเ้ส้นทาง และขนส่งผลผลิตทางเกษตร 
ปัจจบุันเส้นทางมสีภาพช ารุด 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

5,832,000
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หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

17 เกษตรอตัลักษณ์วถิสีตูล
สีเขยีวฟื้นวกิฤติ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีติ

1. จดัท าประชาคม เพื่อค้นหาผลิตภณัฑ์ดีเด่น
ประจ าต าบล 21,900 บาท
2. จา้งเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์
และบรรจภุณัฑ์ 25 รายการ (ได้แก ่
เมล็ดพริกไทยสตูล หัวมนั สาหร่ายอบแห้ง) 
1,280,000 บาท 
3. อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการสีเขยีว 5 รุ่น
รุ่นละ 60 คน 346,000 บาท
4. ส่งเสริมการประกอบการสีเขยีว เพาะขยาย
พืชอตัลักษณ์และไมม้ค่ีาท้องถิ่นสตูล
อยา่งน้อย 30 ชนิด ได้แก ่ต้นชก ต้นกุ่มน้ า 
ต้นผักกดู ต้นเถาคัน เป็นต้น 
และสร้างเรือนเพาะช า วงเงิน 1,200,000 บาท
5. พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบ 
โดยการจดัการอบรมและสนับสนุนวสัดุ
853,600 บาท
6. ติดตามและประเมนิผล 91,700 บาท

3,793,200 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมลูค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ พัฒนาศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบ และอบรมความรู้
หลักสูตรผู้ประกอบการ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 2,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมหีน้าที่ด าเนินการได้ 
อาศัยอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล พ.ศ. 2540 (17) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
การประกอบอาชพี

3,793,200

18 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 - บ้านเกาะ
สาหร่าย - หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ า

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย - 
หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ า กวา้งไมน่้อยกวา่ 4 เมตร 
ยาวรวมไมน่้อยกวา่ 6,380 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 25,520 ตารางเมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.25 เมตร 
และติดต้ังปูายโครงการ 1 ปูาย

19,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เกาะสาหร่าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะ ซ่ึงมสีภาพผิวจราจรช ารุด 
และเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนในพื้นที่ใชข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตรอาหารทะเล เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชนเกาะสาหร่าย 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,400 ราย เกษตรกร 1,400 ราย 
ผู้ประกอบการ 50 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

19,380,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 9/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

19 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
เทศบาลต าบลคลองขดุ

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาแคกา้วหน้า หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร  
วงเงิน 9,204,000 บาท
2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนเขาจนี 5 (ซอยปลายชล) หมู่ที่ 1 
ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 256 เมตร หนา 0.15 เมตร (1,862,900)
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concret 
สายบ้านท่าจนี - บ้านนาแค หมู่ที่ 2,5 
กวา้ง 9 เมตร ต.คลองขดุ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 9.00 เมตรระยะทาง 1,920 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (18,184,000)
4. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายถนนคลองขดุ 59 หมู่ที่ 6 ต าบลคลองขดุ 
(887,200)

30,138,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
คลองขดุ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาแคกา้วหน้า หมู่ที่ 5 กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,110 ตารางเมตร
วงเงิน 9,204,000 บาท เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยาง ซ่ึงมสีภาพผิวจราจร
ช ารุด และเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ใชข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร 
เชื่อมต่อกบัส่วนราชการที่ส าคัญ ได้แก ่ที่วา่การอ าเภอเมอืง 
สนามกฬีาประจ าจงัหวดัสตูล เป็นต้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 600 ราย
เกษตรกร 100 ราย ผู้ประกอบการ 200 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุน
กจิกรรมโครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

9,204,000

20 ส่งเสริมอาชพีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

1. ฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 800 คน โดยอบรม 8 วนั วนัละ 2 รุ่น
รุ่นละ 50 คน วงเงิน 87,200 บาท
2. จดัท าชั้นยกพื้นปลูกผักพร้อมโครงหลังคา
พลาสติกยวู ีแบบถอดได้ จ านวน 800 ชดุ
ชดุละ 2,800 บาท คัดเลือกจากครัวเรือน
ที่เขา้ร่วมโครงการ ชมุชนละ 100 ครัวเรือน 
รวม 800 ครัวเรือน (เทศบาลต าบลก าแพง
ม ี8 ชมุชน) วงเงิน 2,240,000 บาท 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธุผั์ก (ผักกาด คะน้า
ผักบุ้ง ผักช)ี อยา่งละ 2,000 ซอง 
วงเงิน 200,000 เฉล่ียรายละ 250 บาท

2,527,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ก าแพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)  
โดยอบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ จดัท าชั้นยก
พื้นปลูกผักพร้อมโครงหลังคา และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 800 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,527,200

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 10/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมอืงใหมเ่จะ๊บิลัง 3 หมู่ 2 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
1,480 ตร.ม.

908,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่3 ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญเชื่อมโยง
ไปยงัท่าเรือประมงเจะ๊บิลังและท่าเรือชมุชนใชสั้ญจรไปยงัแหล่งที่อยู่อาศัย
พื้นที่เกาะ เป็นเส้นทางที่ประชาชนใชใ้นการสัญจรไป - มา และ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอปุโภคบริโภค 
ปัจจบุันถนนมสีภาพช ารุด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย 
เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

908,000

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่4 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจะ๊บิลัง
เมอืงใหม ่4  หมู่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร

932,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่4 ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญ
เชื่อมโยงไปยงัท่าเรือประมงเจะ๊บิลังและท่าเรือชมุชนใชสั้ญจรไปยงั
แหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่เกาะ เป็นเส้นทางที่ประชาชนใชใ้นการสัญจร
ไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอปุโภคบริโภค 
ปัจจบุันถนนมสีภาพช ารุด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย 
เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

932,000

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่5 

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเมอืงใหมเ่จะ๊บิลัง 5 หมู่ 2 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

736,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่5 ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญ
เชื่อมโยงไปยงัท่าเรือประมงเจะ๊บิลังและท่าเรือชมุชนใชสั้ญจรไปยงั
แหล่งที่อยู่อาศัยพื้นที่เกาะ เป็นเส้นทางที่ประชาชนใชใ้นการสัญจร
ไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอปุโภคบริโภค 
ปัจจบุันถนนมสีภาพช ารุด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย 
เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

736,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 11/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

24 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอใุดใต้ ซอยยอมสามปาง หมู่ที่ 5 
วงเงิน 6,418,000 บาท
2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านผัง 41 ซอยทิศใต้ หมู่ที่ 3 
วงเงิน 4,667,000  บาท
3. กอ่สร้างถนนลาดยาง สายบ้านอใุดใต้ - 
บ้านผัง 31 หมู่ที่ 5  วงเงิน 7,552,900 บาท
4. ขดุลอกสระเกบ็น้ าบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 
วงเงิน 1,989,000 บาท

20,626,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
อใุดเจริญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลาดยาง และขดุลอกสระเกบ็น้ า 
ซ่ึงถนนเส้นดังกล่าวมคีวามช ารุดทรุดโทรมจากการโดนน้ ากดัเซาะ 
และขดุลอกสระเกบ็น้ าบ้านผัง เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,861 ราย 
เกษตรกร 1,466 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

20,626,900

25 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

1. เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เส้นทางสายหัวหยอ-สะพานกาเน๊ะ 
(สต.ถ.10010  ) ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 468 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
วงเงิน 758,000 บาท
2. เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เส้นทางสายบ้านไร่-กาเน๊ะ (สต.ถ.10002) 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,780.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร วงเงิน 2,887,000 บาท
3. เสริมผิวทาง,ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต เส้นทางสายบ้านเกตรี-บ้านวงัพะเนียด 
ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 165.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ชว่งที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  
ชว่งที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 2,790.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

16,076,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เกตรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เส้นทางสาย  หัวหยอ-สะพานกาเน๊ะ (สต.ถ.10010) และกจิกรรมเสริม
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นทางสาย  บ้านไร่-กาเน๊ะ (สต.ถ.10002) 
รวม 3,645,000 บาท  เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสริมผิวทาง 
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ 
โดยเส้นทางดังกล่าวใชใ้นการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ท้องตลาด 
และเป็นเส้นทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว บ้านวงัประจนั ฝายวงัพะเนียด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 8,000 ราย เกษตรกร 1,669 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุน
กจิกรรมโครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

3,645,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 12/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

26 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกโุบร์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
วงเงิน 4,825,000 บาท
2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเตาถา่น (หมู่ที่ 8) ระยะทาง 1,400 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
วงเงิน 4,502,000  บาท
3. ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 
สายท่าแพ-ดาหล า (หมู่ที่ 4,3,2)
ชว่งที่ 1 ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
ระยะยาว 2,000 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ชว่งที่ 2 ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
ระยะยาว 1,557 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 3,557.00 เมตร 
วงเงิน 17,927,400 บาท

27,254,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าแพ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยกโุบร์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,573 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
วงเงิน  4,825,000 บาท เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง เนื่องจากปัจจบุันมสีภาพช ารุดเสียหาย 
เป็นเส้นทางที่มคีวามส าคัญในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 7,374 ราย เกษตรกร 2,888 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

4,825,000

27 กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กและกอ่สร้างผิวทาง 
DEEP PATCH  บ้านตะโละใส 
หมู่ที่ 4  ต าบลปากน้ า 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล  
ระยะทาง 1,201.00 เมตร
               

1. กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูงเฉล่ีย 0.80 - 1.20 เมตร บ้านตะโละใส 
หมู่ที่ 4 ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู 
ระยะทาง 1,201 เมตร วงเงิน 4,266,600 บาท
2. กอ่สร้างผิวทาง DEEP PATCH 
ระยะทาง 2,025 ตารางเมตร บ้านตะโละใส 
หมู่ที่ 4 ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู  
วงเงิน 434,300 บาท

4,700,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ปากน้ า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กและกอ่สร้างผิวทาง DEEP PATCH เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั
ซ้ าซากในพื้นที่ รวมทั้งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการขนถา่ย
สินค้าสัตวน์้ า พืชผลทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเขา้สู่แหล่งท่องที่ยว
อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,427 ราย 
เกษตรกร 221 ราย ผู้ประกอบการ 18 ราย นักท่องเที่ยว 485,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

4,700,900

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 13/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

28 กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กและซ่อมผิวทาง 
SKIN PATCH  บ้านปากบารา 
หมู่ที่ 2 ต าบลปากน้ า 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล  
ระยะทาง 2.208 กโิลเมตร
                   

1. กอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูงเฉล่ีย 0.80 - 1.20 เมตร 
ระยะทาง 2,208 เมตร  วงเงิน  7779,100 บาท
2. ซ่อมผิวทาง SKIN PATCH 
ระยะทาง 2,715 ตารางเมตร บ้านปากบารา 
หมู่ที่ 2 ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู  
วงเงิน 577,400 บาท

8,356,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ปากน้ า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมผิวทาง SKIN PATCH  เพื่อแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขงัซ้ าซากในพื้นที่ และเส้นทางดังกล่าวแป็นเส้นทางหลัก
ในการขนถา่ยสินค้าสัตวน์้ า พืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเป็นเส้นทาง
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 4,240 ราย เกษตรกร 250 ราย ผู้ประกอบการ 30 ราย 
นักท่องเที่ยว 485,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

8,356,500

29 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขา้สระเกบ็น้ า
และรอบสระน้ าบ้านกาแบง 

กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขา้สระเกบ็น้ าและรอบสระน้ า 
บ้านกาแบง  หมู่ที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 323 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 1,140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ

3,910,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
แหลมสน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขา้สระเกบ็น้ าและรอบสระน้ า บ้านกาแบง เพื่อแกไ้ขปัญหา
ในพื้นที่ และเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชพีหลัก
ของประชาชนในพื้นที่ (สวนปาล์มประมาณ 100 ไร่ แตงโม และพืชอื่น )ๆ 
รวมทั้งเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดสนใหม ่
สนกลาง บุโบย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,500 ราย เกษตรกร 100 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,910,700

30 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตสายราไว-ตันหยงลาไน้ 
(สายหน้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลชว่งที่ 1)

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายรายไว-ตันหยงลาไน้ (สายหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชว่งที่ 1) กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร

9,895,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ขอนคลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราไว-ตันหยงลาไน้ (สายหน้า อบต.ชว่งที่ 1) 
ซ่ึงเป็นเส้นทางส าคัญที่ใชใ้นการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมโยงเขา้สู่
อทุยานธรณีโลก และแหล่งท่องเที่ยวชมุชนหาดราไว 
ปัจจบุันสภาพถนนช ารุดเสียหาย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,860 ราย 
เกษตรกร 1,528 ราย ผู้ประกอบการ 130 ราย นักท่องเที่ยว 40,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

9,895,400

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 14/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

31 พัฒนาเส้นทางคมนาคม
สู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
อทุยานธรณีโลกสตูล

1. กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายผังปาล์ม 8/2 ชว่งกโุบร์ หมู่ที่ 8 – 
น้ าตกดาวกระจาย วงเงิน  4,497,800 บาท
2. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านซอย 5 - ถนนสาย ทล.4137 หมู่ที่ 4  
วงเงิน  5,136,600 บาท

9,634,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ควนกาหลง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายผังปาล์ม 8/2 ชว่งกโุบร์ หมู่ที่ 8 – น้ าตกดาวกระจาย 
วงเงิน  4,497,800 บาท เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้าง และซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร และเส้นทางเชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยวอทุธยานธรณีโลกสตูล แหล่งท่องเที่ยวชมุชน 
(น้ าตกธาราสวรรค์ น้ าตกสายใจ น้ าตกดาวกระจาย บ่อน้ าร้อน)
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,650 ราย เกษตรกร 1,450 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

4,497,800

32 พัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพื่อขนส่งสินค้าการเกษตร
และขนส่งสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 
เพื่อกระตุ้นเศรษบกจิฐานราก
ต าบลควนกาหลง

1.กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเพชรกาฬ - ถนนสาย สต.4004 
หมู่ที่ 2 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง 
จงัหวดัสตูล ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร  หนาไมน่้อยกวา่ 0.15 เมตร  
วงเงิน 1,909,200 บาท
2.ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวงัผาสามคัคี 2 - วงัผาสามคัคี 4 – 
ถนนสาย สต.4004 หมู่ที่ 9 ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร 
หนาไมน่้อยกวา่ 0.05 เมตร 
วงเงิน 4,837,400 บาท

6,746,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ควนกาหลง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเพชรกาฬ - ถนนสาย วงเงิน 1,909,200 บาท เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้าง และซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร เส้นทางเชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยวอทุธยานธรณีโลกสตูล แหล่งท่องเที่ยวชมุชน 
(น้ าตกธาราสวรรค์ น้ าตกสายใจ น้ าตกดาวกระจาย บ่อน้ าร้อน) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,071 ราย เกษตรกร 1,500 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

1,909,200

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 15/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

33 ปรับปรุงถนนลาดยาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สายราไว -ตันหยงลา
ไน้ (สายหน้าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ชว่งที่ 2)

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายรายไว-ตันหยงลาไน้ (สายหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ชว่งที่ 2) กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร

9,073,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ขอนคลาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรายไว-ตันหยงลาไน้ (สายหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ชว่งที่ 2) เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ 
และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน ธนาคารปูมา้ ทุ่งสะโบ๊ะ 
ถ้ าอไุรทอง แหล่งท่องเที่ยวอทุยานธรณีโลกสตูล กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 2,860 ราย เกษตรกร 1,528 ราย ผู้ประกอบการ 130 ราย 
นักท่องเที่ยวประมาณ 40,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

9,073,200

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่6    

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่6 หมู่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร

393,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่6 ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญที่เชื่อมโยงไปยงัท่าเรือ
ประมงเจะ๊บิลัง (ท่าเรือท้องถิ่น) และเป็นเส้นทางที่ประชาชนใชใ้น
การสัญจรไป - มา เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปัจจบุันมสีภาพถนน
ช ารุด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

393,000

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่7    

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่7 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 546 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,339,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเจะ๊บิลังเมอืงใหม ่7 ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรส าคัญที่เชื่อมโยงไปยงัท่าเรือ
ประมงเจะ๊บิลัง (ท่าเรือท้องถิ่น) และเป็นเส้นทางที่ประชาชนใชใ้นการ
สัญจรไป - มา เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปัจจบุันมสีภาพถนน
ช ารุด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 ราย เกษตรกร 1,000 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,339,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 16/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

36 ขดุบ่อน้ าต้ืนภายในต าบลสาคร กจิกรรมขดุบ่อน้ าต้ืน ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ไมน่้อยกวา่ 0.80 เมตร ความลึกรวมทั้งโครงการ 
500 เมตร จ านวน 50 บ่อ ภายในต าบลสาคร

1,761,264 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

สาคร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการมขดุบ่อน้ าต้ืน เพื่อแกไ้ข
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเส่ียงจากภยัแล้ง
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน 50 ราย เกษตรกร 100 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

1,761,264

37 ส่งเสริมการสร้างรายได้
แกค่รัวเรือนและชมุชน

จดัซ้ือเคร่ืองอดัขยะเอนกประสงค์ รวมค่าจดัส่ง 
และมขีอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัธนาคาร
ขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง  ดังนี้
1. ธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง  
มกีารรับซ้ือขยะรีไซเคิล ทุกวนัที่ 20 ของเดือน 
เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
2. สร้างความตระหนักและรณรงค์
ให้ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที่ ประชาชน
เกดิพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม และคัดแยกขยะ
อยา่งถกูวธิี
3. อบรมให้ความรู้การจดัการขยะต้นทางทุกปี 

546,220 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เกตรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับท้องถิ่นและชมุชน โดยอบรมให้ความรู้การจดัการขยะ 
จดัซ้ือเคร่ืองอดัขยะเอนกประสงค์ และมกีารบริหารกจิกรรมโครงการ
ที่แสดงการเชื่อมโยงต้ังแต่ต้นทาง - กลางทาง -ปลายทาง 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 700 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

546,220

38 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

1. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 36020  
สายคลองชลประทาน ฝ่ังซ้ายหมู่ที่ 2 
บ้านควนโท๊ะ ต าบลแประ อ าเภอท่าแพ 
กวา้ง  4.00  เมตร ยาว 2,110 เมตร  
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ
0.10 เมตร วงเงิน 5,105,000 บาท 
2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 36021
สายคลองชลประทานฝ่ังขวา หมู่ที่ 6 
บ้านนาโต๊ะขนุ ต าบลแประ อ าเภอท่าแพ  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,090 เมตร 
หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.10 เมตร วงเงิน 5,056,000 บาท

10,161,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแประ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 36020  สายคลองชลประทาน 
ฝ่ังซ้ายหมู่ที่ 2 บ้านควนโท๊ะ  ต าบลแป-ระ  อ าเภอท่าแพ  จงัหวดัสตูล 
วงเงิน  5,105,000 บาท เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองชลประทาน ซ่ึงเป็นเส้นทางที่ใชใ้นการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ปัจจบุันสภาพถนนช ารุด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,300 ราย เกษตรกร 2,000 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

5,105,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 17/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

39 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต สายซอยวงัโต๊ะเสด 
หมู่ที่ 1 ต าบลวงัประจนั 
อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล  

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กวา้ง 4.00 ระยะทาง 400 เมตร 
ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่
1,600 ตารางเมตร

639,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
วงัประจนั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวงัโต๊ะเสด ซ่ึงเป็นเส้นทางที่ตัดผ่าน
พื้นที่ท าการเกษตรแปลงใหญ่ (สวนยางพารา ประมาณ 500 ไร่ 
สวนผลไมป้ระมาณ 200 ไร่ และสวนปาล์มประมาณ 100 ไร่) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,400 ราย เกษตรกร 1,000 ราย  
ผู้ประกอบการ 10 ราย และประชาชนทั่วไป 390 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

639,000

40 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม
และวถิชีวีติชมุชน

1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสตูลธานี  กวา้ง 9.35 - 22.00 เมตร 
ยาว 1,990 เมตร หนา 0.04 - 0.05 เมตร  
วงเงิน 11,454,367 บาท 
2. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบุรีวานิช กวา้ง 6.00 - 13.80 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
วงเงิน 2,305,000 บาท

13,759,367 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมอืง
สตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสตูลธานี  กวา้ง 9.35 - 22.00 เมตร ยาว 1,990 เมตร 
หนา 0.04-0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 30,783 ตารางเมตร 
วงเงิน 11,454,367 บาท  เนื่องจาก  
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสตูลธานี และถนนบุรีวานิช 
โดยถนนสตูลธานีเป็นถนนสายหลักที่ต้ังของสถานที่ส าคญ 
ได้แก ่แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมคฤหาสน์กเูด็น ส่วนถนนบุรีวานิช 
เป็นถนนในเขตยา่นแหล่งท่องเที่ยวเมอืงเกา่ของเทศบาลเมอืงสตูล 
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,500 ราย กลุ่มท่องเที่ยว 100 ราย 
กลุ่มอาชพี 50 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

11,454,367

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 18/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

41 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายอ าเภอมะนัง - องค์การบริหารส่วนต าบล
ปาล์มพัฒนา วงเงิน 2,728,767 บาท
2. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมป่าล์มออก
 - ฝายผังปาล์ม 4 วงเงิน 2,540,298 บาท
3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายหน้าโรงเรียนบ้านผังปาล์ม 4 - ปาล์ม 5 
วงเงิน 2,273,838 บาท
4. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม 5 
(ตก) - ปลักขวาด วงเงิน 1,926,696 บาท
5. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้องพร 
วงเงิน 4,342,021 บาท
6. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแประพิปูน วงเงิน 3,619,306 บาท
7. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวลีคลองหร า วงเงิน 2,915,216 บาท
8. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยตูบา 
(ช่วงที่2) - ช้างตาย วงเงิน 2,809,573 บาท

23,155,715 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ปาล์มพัฒนา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน กจิกรรมที่ 1 - 5  วงเงิน 13,811,620 บาท เนื่องจาก   
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเป็นการกอ่สร้างและปรับปรุงเส้นทาง 
ในพื้นที่ต าบลปาล์มพัฒนา ซ่ึงเป็นเส้นทางที่ใชข้นส่งสินค้าผลผลิต
ทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั) และเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
สู่แหล่งท่องเที่ยว (ถ้ าภผูาเพชร ถ้ าเจด็คต น้ าตกวงัใต้หนาน ถ้ าระฆงัทอง) 
ปัจจบุันถนนเกดิความช ารุดเสียหายจากสถานการณ์ภยัธรรมชาติ
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,232 ราย 2,110 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ซ่ึงพิจารณาเห็นควรสนับสนุนกจิกรรม
โครงการตามการจดัล าดับความส าคัญและเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน

13,811,620

42 กอ่สร้างเสริมผิวถนน Asphaltic 
Concrete สายสระน้ า 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล

กอ่สร้างเสริมผิวถนน Asphaltic Concrete  สาย
สระน้ า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,670 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่
6,680 ตารางเมตร

2,514,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เจะ๊บิลัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างเสริมผิวถนน 
Asphaltic Concrete  สายสระน้ า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าประมงและนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบริเวณพื้นที่ปุาชายเลนเจะ๊บิลัง 
ซ่ึงเป็นโครงการที่ร้องขอจากความต้องการของภาคประชาสังคม
เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลเจะ๊บิลัง โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 650 ครัวเรือน ประชาชนจ านวน 2,000 คน และเกษตรกรจ านวน 
1,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,514,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 19/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

43 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อยา่งปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท้องถิ่นโดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหล่งท่องเที่ยว
อยา่งมส่ีวนร่วมและการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์

1. อบรมการพัฒนาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
อยา่งปลอดภยัและยั่งยนืและการบริหาร
จดัการขยะในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม 
มกีลุ่มเปูาหมายจ านวน 100 คน จ านวน 1 วนั 
วงเงิน 63,200 บาท
2. จดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จลิุนทรีย ์ตามบัญชนีวตักรรมไทย 
ขนาด 100 กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง 
ชดุท าน้ าหมกัชวีภาพ จลิุนทรีย ์50 กโิลกรัม 
วงเงิน 1,400,000 บาท (ต้ังที่สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลก าแพง หมู่ที่ 3
3. อบรมความรู้การพัฒนาปุ๋ยอนิทรีย์
เพื่อชมุชน มกีลุ่มเปูาหมายจ านวน 100 คน 
จ านวน 1 วนั วงเงิน 20,800 บาท
4. ปรับปรุงศูนยบ์ริการและจดุรับนักท่องเที่ยว 
โดยกอ่สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 13 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 104 ตารางเมตร 
วงเงิน 1,016,000 บาท

2,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ก าแพง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการสร้างงานสร้างอาชพี จดัหาปัจจยัการผลิตและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับท้องถิ่นและชมุชน 
โดยอบรมให้ความรู้การพัฒนาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม การพัฒนาปุ๋ยอนิทรีย ์
และจดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะโดยใชเ้ศษอาหารจลิุนทรียไ์วป้ระจ าสวน
สาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร
ปลูกปาล์มน้ ามนัและยางพาราจ านวน 100 ราย เป็นผู้บริหารจดัการเคร่ือง
แปลงขยะอนิทรีย ์ผลิตปุ๋ยจ าหน่ายให้กลุ่มสมาชกิและประชาชน 
กระสอบละ 15-20 บาท โดยรายได้จะน ามาเป็นค่าไฟฟูาและวสัดุ
ส าหรับท าปุ๋ย และปรับปรุงศูนยบ์ริการจดุรับนักท่องเที่ยว 
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ านวน 300 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,500,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 20/21



หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
หน่วยรับ

งบประมาณ

307,803,526 216,801,831

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ควนกาหลง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการสร้างงานสร้างอาชพี จดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับท้องถิ่นและชมุชน โดยอบรมให้ความรู้การพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจดัการขยะในชมุชน
แบบมส่ีวนร่วม โดยจดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะ เพื่อรองรับขยะจาก
ศูนยอ์าหารและตลาดนัดชมุชนพร้อมพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยสมาชกิกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ปาล์มน้ ามนั (สมาชกิ 30 ราย) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 
(สมาชกิ 30 ราย) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา (สมาชกิ 30 ราย)
และศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน (สมาชกิ 30 ราย) เป็นผู้บริหารจดัการ
เคร่ืองจดัการขยะอนิทรียแ์ละผลผลิตปุ๋ยจ าหน่ายให้กบักลุ่มเกษตรกร
และประชาชน ในราคากระสอบละ 20 บาท ซ่ึงรายได้จากการ
จ าหน่ายจะน ามาเป็นต้นทุนค่าไฟฟูาและวสัดุส าหรับผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
ของกลุ่ม และพัฒนาจดุบริการนักท่องเที่ยวโดยปรับปรุงอาคารเกา่ในพื้นที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนจ านวน 14,000 คน เกษตรกรจ านวน 1,500 คน และ
นักท่องเที่ยวจ านวน 3,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

2,500,000กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รวม 44 โครงการ

44 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อยา่งปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท้องถิ่นโดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหล่งท่องเที่ยว
อยา่งมส่ีวนร่วมและการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์

1. พัฒนาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
อยา่งปลอดภยัและยั่งยนื และการบริหาร
จดัการขยะในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม 
โดยการอบรมความรู้ มกีลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 100 คน 2 วนั วงเงิน 220,000 บาท
2. แปลงขยะเศษอาหารโดยใชจ้ลิุนทรีย ์
โดยจดัซ้ือเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จลิุนทรีย ์วงเงิน 1,400,000 บาท 
(ต้ังที่ศูนยอ์าหารเพื่อรองรับเศษอาหารและเศษ
ขยะอนิทรียต์ลาดนัดชมุชนบริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง)
3.พัฒนาปุ๋ยอนิทรียเ์พื่อชมุชน โดยอบรม
ความรู้ มกีลุ่มเปูาหมายจ านวน 100 คน 
จ านวน 1 วนั วงเงิน 180,000 บาท
4. พัฒนาจดุรับนักท่องเที่ยว (ปรับปรุงอาคาร
เดิมเป็นศูนยบ์ริการและจดุรับนักท่องเที่ยว 
และการประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
ปลอดภยัและยั่งยนื วงเงิน 700,000 บาท

2,500,000

เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 21/21



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เสริมสร้างศักยภาพชมุชน
เขม้แขง็ พัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมุชน
จงัหวดัสตูล

1. การส่งเสริมพัฒนา และพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP ที่โดดเด่นของจงัหวดัสตูล 
วงเงิน 2,036,500 บาท โดยการจา้งเหมา
พัฒนาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ 
OTOP จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์
2. ส่งเสริมเส้นทางและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัสตูล 
วงเงิน 3,236,000 บาท โดยการจา้งเหมาบริการ
- ออกแบบและผลิตคลิปวดีิโอประชาสัมพันธ์
หรือสารคดีส้ัน ผ่านส่ือโทรทัศน์และผ่านส่ือ
ออนไลน์ 
- ผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์ในรูปแบบ Motion 
graphic และ Infographic ผ่านส่ือออนไลน์
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านศิลปินดารา 
หรือเพจที่มชีื่อเสียง ทางโซเชยีลมเีดีย 
3. น าส่ือมวลชนท่องเที่ยวเยี่ยมชมผลิตภณัฑ์ 
OTOP และชมุชนท่องเที่ยว

5,272,500 จงัหวดัสตูล ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชมุชน และประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวชมุชนของจงัหวดั 
กจิกรรมโครงการมลัีกษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 
ไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ 
และไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจา้งเหมาพัฒนาผลิตภณัฑ์ และท าส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อเพิ่ม
ชอ่งการตลาด ไมเ่ป็นการพัฒนาทักษะให้กบักลุ่ม OTOP โดยตรง 
ท าให้ขาดความชดัเจนเกี่ยวกบัการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ 

2 พัฒนาแพลตฟอร์มและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นอจัริยะเพิ่มศักยภาพ
จงัหวดัสตูลประชาสัมพันธ ์
การท่องเที่ยวกฬีาและกระตุ้น
เศรษฐกจิของจงัหวดัสตูล

จา้งเหมาบริการ
1. จดัท าแพลตฟอร์มหรือระบบการเขา้ถงึ
ขอ้มลูออนไลน์การท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล 
ที่สามารถเขา้ถงึง่ายในระบบ Mobile phone 
และใชไ้ด้กบัระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
2. จดัท า 3D AR Application จ านวน 5 จดุ 
Marker เป็นแอนิเมชั้น และ Video 
แสงเสียง เสมอืนจริง
3. อบรมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
จ านวน 300 ร้านค้า แบ่งเป็นคร้ังละ 50 ร้านค้า
ต่อวนั จ านวน 6 วนั โดยเป็นการอบรม
แบบออนไลน์ และจดักจิกรรมส่งเสริม
แนะน าร้านค้าออนไลน์จ าลอง

5,000,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาเพื่อจดัท าแพลตฟอร์ม
และแอพพลิเคชั่น กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการจ านวน 300 ร้านค้า 
และนักท่องเที่ยว ไมร่ะบุจ านวนที่ชดัเจน มลัีกษณะเป็นภารกจิปกติ
ของส่วนราชการ ไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น 

โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดสตูล

ที่
หน่วยรับ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 1/4



โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)ที่
หน่วยรับ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์เพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกจิจงัหวดัสตูล

จา้งเหมาบริการจดังานละจดักจิกรรม
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีสันบนหาดทราย 
(Colour on The Beach) 
วงเงิน 5,000,000 บาท เปูาหมายประชาชน
500 ราย และผู้ประกอบการไมน่้อยกวา่ 50 ราย 
ผู้เขา้ร่วมงานไมน่้อยกวา่ 500 ราย จ านวน 7 วนั
2. ท่องเที่ยวเชงิอาหารวถิถีิ่นสตูล 
วงเงิน 3,500,000 บาท
- จดัเกบ็มรดกภมูปิัญญาด้านอาหารท้องถิ่น 
จงัหวดัสตูล จ านวนมากกวา่ 4 ชั่วโมง
- จดัเทศกาลอาหารพื้นถิ่นจงัหวดัสตูล 
ผู้เขา้ร่วมไมน่้อยกวา่ 100 รายจ านวน 5 วนั
- Street Food เมอืงสตูล จ านวนผู้เขา้ร่วม
ไมน่้อยกวา่  250 ราย จ านวน 3 วนั

8,500,000 จงัหวดัสตูล ส านักงานการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยว
สีสันบนหาดทราย และงานท่องเที่ยวเชงิอาหารวถิถีิ่นสตูล 
ซ่ึงเป็นการจดังานเทศกาลขนาดใหญ่ ที่มกีารรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัสตูล 
(มหัศจรรยท์ะเลใต้ Fam Trip)

จา้งเหมาจดัโครงการ โดยการพาเอเจนซ่ี 
ส่ือมวลชน และผู้ประกอบการธรุกจิน าเที่ยว
ในประเทศ จ านวน 50 ราย เยี่ยมชม 
เพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัสตูล 
จ านวน 6 วนั 5 คืน ดังนี้
1. ท าแผนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจงัหวดัสตูล
2. ท าเอกสารคู่มอืแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ในจงัหวดัสตูล
3. ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์
และเผยแพร่ผ่านชอ่งทางที่ก าหนด

3,500,000 จงัหวดัสตูล ส านักงาน
การท่องเที่ยว
จงัหวดัสตูล

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดัโครงการ 
พาเอเจนซ่ี ส่ือมวลชน และผู้ประกอบการธรุกจิน าเที่ยวในประเทศ 
จ านวน 50 ราย เยี่ยมชม เพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัสตูล 
กจิกรรมโครงการไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น และขาดความเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ มจี านวน 50 ราย ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กบัวงเงินงบประมาณ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 2/4



โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)ที่
หน่วยรับ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และความปลอดภยัทางถนน

1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสาย บ้านสายควน – บ้านทุ่งร้ิน 
อ าเภอท่าแพ ระยะทาง 1.780 กโิลเมตร 
วงเงิน 9,900,000 บาท
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านควนเก –  บ้านผัง 1 
อ าเภอควนกาหลง  ระยะทาง 1.470 กโิลเมตร 
วงเงิน 9,400,000 บาท
3. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านซอย 10 – บ้านวงัคุลี 
อ าเภอควนกาหลง  ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร 
วงเงิน 16,700,000 บาท
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านปุาพน บ้านถ้ าภผูาเพชร 
อ าเภอมะนัง ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร 
วงเงิน 12,000,000 บาท
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนสายบ้านผังปาล์ม จงัหวดัสตูล 
ระยะทาง 1.950 กโิลเมตร วงเงิน 11,400,000 
บาท

59,400,000 จงัหวดัสตูล แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ในพื้นที่อ าเภอท่าแพ อ าเภอควนกาหลง และอ าเภอมะนัง 
จ านวน 5 สายทาง มลัีกษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 
ไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งงด่วน และความส าคัญของพื้นที่
เปูาหมาย รวมทั้งกจิกรรมโครงการไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยง
สู่การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

6 ฉลุงเมอืงใหม่ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 3 ชว่ง รวม
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 19,246.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด
   ชว่งที่ 1  สายบ้านทุ่ง (สระใหญ่บ่านทุ่ง)
หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว 1,828.00 เมตร
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ
0.50 เมตร
   ชว่งที่ 2 คันสระน้ าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 8 
ระยะทางยาว 955.00 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
  ชว่งที่ 3 คันสระน้ าบ้านทุ่ง หมู่ที่ 8 
ระยะทางยาว 60.00 เมตร 
ผิวจราจรกวา้ง 12.00 เมตร

15,117,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลฉลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาปรับปรุงถนนสาธารณะ
ในชมุชนให้มคีวามสะดวกและรองรับการพัฒนาเมอืงฉลุง 
โครงการไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากไมร่ะบุกจิกรรมการ
ด าเนินงานในแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยเงิน 
และขาดความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ เนื่องจากบริเวณสระน้ าบ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 8 ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล อยู่ระหวา่งการออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง 

ไม่เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 3/4



โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)ที่
หน่วยรับ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณถนน
ราษฎร์อทุิศ (เกาะกลาง) 
จากสามแยกหัวทาง ส้ินสุด
ส่ีแยกการยางแห่งประเทศไทย
สาขาเมอืงสตูล

ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณถนนราษฎร์อทุิศ
(เกาะกลาง) จากสามแยกหัวทาง 
ส้ินสุดส่ีแยกการยางแห่งประเทศไทย
สาขาเมอืงสตูล

20,000,000 ทม.สตูล เทศบาลเมอืงสตูล 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ
ถนนราษฎร์อทุิศ (เกาะกลาง)  มลัีกษณะเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ 
ไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน และความส าคัญของพื้นที่
เปูาหมาย รวมทั้งกจิกรรมโครงการไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยง
สู่การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

8 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่อง
มาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 
กจิกรรมพัฒนาพื้นที่ปลุกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น

1. ขดุลอกสระน้ า ขนาดกวา้งเฉล่ีย 50.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
2. กอ่สร้างประติมากรรมสัตวน์้ า (พร้อมปูาย) 
จ านวน 6 ตัว 
3. พัฒนาปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ า

1,995,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ตันหยงโป

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกสระน้ า พัฒนาปรับปรุง
บริเวณรอบสระน้ า และกอ่สร้างประติมากรรมสัตวน์้ า (พร้อมปูาย) 
กจิกรรมโครงการขาดความเหมาะสมกบัวงเงินงบประมาณ 
และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น 

9 จดัต้ังศูนยฝึ์กอบรมและซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์เรือเล็กชายฝ่ังประจ า
จงัหวดั

1. จดัต้ังศูนยซ่์อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์
เรือเล็กชายฝ่ังพร้อมเคร่ืองมอือปุกรณ์
มาตรฐานและบริการซ่อมฟรี (เคร่ืองยนต์ดีเซล
เล็กจ านวน 15 เคร่ือง เคร่ืองยนต์แกส๊โซลีนเล็ก
จ านวน 15 เคร่ือง ชดุเคร่ืองมอืซ่อมพื้นฐาน
ประจ าศูนยซ่์อมจ านวน 20 ชดุ 
เคร่ืองยนต์เรือเล็กจ านวน 4 สูบ 10 เคร่ือง 
และชดุเคร่ืองมอืพิเศษประจ าศูนยจ์ านวน 1 ชดุ) 
วงเงิน 4,052,500 บาท
2. ฝึกอบรมการซ่อมเคร่ืองยนต์เรือเล็กชายฝ่ัง
ให้สามารถซ่อมได้ด้วยตนเองพร้อมมอบ
เคร่ืองมอืพื้นฐาน (อะไหล่และชิ้นส่วนเคร่ือง
ยนต์ดีเซล แกส๊โซลีนจ านวน 200 ชดุ 
และเคร่ืองมอืซ่อมเคร่ืองประจ าตัวผู้เขา้อบรม 
จ านวน 200 ชดุ พร้อมคู่มอือบรม) 
ประจ ากลุ่มยอ่ยของแต่ละหมู่บ้าน 
วงเงิน 2,310,000 บาท

6,362,500 จงัหวดัสตูล วทิยาลัยการอาชพี
ละงู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่คีวามเหมาะสมของงบประมาณ 
โดยจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ใหมท่ั้งหมดและขาดความพร้อมในการด าเนินการ
ซ่ึงไมไ่ด้ระบุการวางแผนการบริหารจดัการหลักสูตรการฝึกอบรมหลัง
จดัต้ังศูนยแ์ล้วเสร็จ จงึไมเ่ห็นความยั่งยนืของโครงการ

91,001,695

216,149,795 0รวม 9 โครงการ

ปรับลดกจิกรรมในโครงการและปรับลดวงเงินการสนับสนุน ปัจจยัการผลิตรายละไมเ่กนิ 
5,000 บาท

ไม่เห็นควรสนับสนุน สตูล หน้า 4/4



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดสิงห์บรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 สิงห์บุรี 434,864,933 97 418,824,451 70 234,012,616 27 184,811,835

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 งานขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น ้า
น้อย 2 (ระยะท่ี 2) 
ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น ้าน้อย 2 (ระยะท่ี 2)
 ปริมาณ 302,600.00 ลูกบาศก์เมตร ในพื นท่ี
ได้รับประโยชน์ 1,500 ไร่ พร้อมขนย้ายตะกอน
ดินจากขุดลอก ระยะทาง 1,000.00 เมตร

15,000,000  จังหวัดสิงห์บุรี โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกคลองระบายใหญ่
ท่ีเป็นแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร และแหล่งเพาะพันธ์ุปลาช่อนและสัตว์น ้าต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีความส้าคัญล้าดับท่ี 1 ของจังหวัด โดยเป็นความต้องการ
ของประชาชนและเกษตรกรในพื นท่ี ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีสภาพตื นเขินไม่
สามารถกักเก็บน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสภาพคลอง
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ท้าการเกษตรและอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั งปี รวมทั งลดผลกระทบและความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตรจากปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 10,822 คน พื นท่ีได้รับประโยชน์จ้านวน 1,500 ไร่ 
และมีพื นท่ีในการเก็บกักน ้าเพ่ิมขึ นประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

15,000,000

2 งานขุดลอกหนองระหาร 
ต้าบลทองเอน อ้าเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

ขุดลอกหนองระหาร ปริมาณ 248,400.00 
ลูกบาศก์เมตร ในพื นท่ีได้รับประโยชน์ 400 ไร่ 
พร้อมขนย้ายตะกอนดินจากขุดลอก ระยะทาง 
1,000.00 เมตร

12,400,000  จังหวัดสิงห์บุรี โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองระหาร
ท่ีเป็นแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น ้า เป็นโครงการ
ความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื นท่ี ปัจจุบันพื นท่ีนี ได้รับ
ผลกระทบและความสูญเสียจากภัยแล้งและน ้าท่วมในพื นท่ี น ้าไม่เพียงพอใน
การท้าการเกษตรในฤดูแล้งและฤดูฝนน ้าท่วม สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต
ทางการเกษตร จ้าเป็นต้องขุดลอกหนองดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนและ
เกษตรกรในพื นท่ีมีน ้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั งปี รวมทั งลดผลกระทบและความ
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 7,656 คน พื นท่ีได้รับประโยชน์จ้านวน 400 ไร่ 
และมีพื นท่ีในการเก็บกักน ้าเพ่ิมขึ นประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

12,400,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

จังหวัดสิงห์บุรี

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 1/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

3 งานปรับปรุงหนองศาลา 
ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(1) ปรับปรุงหนองศาลา ปริมาณ 130,400.00 
ลูกบาศก์เมตร ในพื นท่ีได้รับประโยชน์ 400 ไร่ 
พร้อมขนย้ายตะกอนดินจากขุดลอก ระยะทาง 
1,000.00 เมตร
(2) ก่อสร้างทางผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4,000.00 ตารางเมตร

12,000,000  จังหวัดสิงห์บุรี โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงหนองศาลา
ท่ีเป็นแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรและแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น ้าและปรับปรุง
คันคลองรอบหนองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
และสัญจร โครงการเป็นความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื นท่ี 
เน่ืองด้วยปัจจุบันได้รับผลกระทบและความสูญเสียจากภัยแล้งและน ้าท่วมใน
พื นท่ี น ้าไม่เพียงพอในการท้าการเกษตร ในฤดูแล้งและฤดูฝนน ้าท่วมสร้างความ
เสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร จ้าเป็นต้องปรับปรุงหนอง เพ่ือให้ประชาชน
และเกษตรกรในพื นท่ีมีน ้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั งปี รวมทั งลดผลกระทบและ
ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 6,742 คน พื นท่ีได้รับประโยชน์
จ้านวน 400 ไร่และมีพื นท่ีในการเก็บกักน ้าเพ่ิมขึ นประมาณ 80,000 ลูกบาศก์
เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

12,000,000

4 สร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อบรมด้านการแปรรูปอาหารและพัฒนาสินค้า
ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรท่ีสนใจ 2 
หลักสูตร จ้านวน 5 วันๆ ละ 20 คน
(1) อบรมการท้าไข่เค็มดินสอพอง จ้านวน 1 วัน
(2) อบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 
จ้านวน 4 วัน 4 แบบ
- ตะกร้าผ้า
- กระเป๋าช้อปป้ิง
- กระเป๋าแฟช่ันแบบถือ
- กระเป๋าแฟช่ันแบบสะพาย

67,300  จังหวัดสิงห์บุรี ส้านักงานเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมการท้าไข่เค็ม
ดินสอพองและการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก อาทิ ตะกร้าผ้า กระเป๋า
ช้อปป้ิง กระเป๋าแฟช่ัน ท่ีเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนและเกษตรกรท่ีสนใจ จ้านวน 20 คน สามารถสร้างรายได้เพ่ิมครัวเรือน
ละ 3,000 บาทต่อเดือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

67,300

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 2/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

5 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

ฝึกอบรมอาชีพ 30 หลักสูตร 100 รุ่น อาทิ
การทอผ้ามัดหม่ีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 
20 คน (10 วัน) การป้ันเตา 20 คน 
(10 วัน) การท้าเคร่ืองหอมด้วยสมุนไพร 
20 คน (5 วัน) การท้าอาหารไทย 3 รุ่นๆ ละ 20 
คน (5 วัน) การถักเปลจากเศษผ้า 
4 รุ่นๆละ 20 คน การท้าหมวดจักรสาน
จากเส้นพลาสติก 2 รุ่นๆ ละ 20 คน 
ช่างปูกระเบื อง 7 รุ่นๆ ละ 20 คน 
และช่างปูน 9 รุ่นๆ ละ 20 คน เป็นต้น

8,678,400  จังหวัดสิงห์บุรี ส้านักงานแรงงาน
จังหวัด

ส้านักงานจัดหางาน
จังหวัด

ส้านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมฝึกทักษะอาชีพ อาทิ 
การทอผ้ามัดหม่ี การป้ันเตา การท้าอาหารไทย ช่างไฟฟ้าและช่างทาสี เป็นต้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน แรงงาน
ส่วนเกินท่ีอพยพกลับท้องถ่ินหรือประชาชนท่ัวไป จ้านวน 2,000 คน สามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ นเดือนละ 1,000 - 1,500 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

8,678,400

6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก คลองส่งน ้า 1 ซ้าย 
(บรมธาตุ) กิโลเมตร 44+800 
ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงกิโลเมตร ท่ี 44+800 ขนาดกว้างประมาณ 
10.00  เมตร ยาว 15.00 เมตร

2,500,000  จังหวัดสิงห์บุรี โครงการ
ชลประทานสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก คลองส่งน ้า 1 ซ้าย (บรมธาตุ) ซ่ึงจุดก่อสร้างสะพาน
จะเป็นเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมเส้นทางระหว่างทางสายหลักไปยังถนน
สายรอง และมีชุมชนจ้านวนหลายหมู่บ้านท่ีมีประชาชนใช้เส้นทางเช่ือมนี 
ในการสัญจร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวและอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 6,742 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

2,500,000

7 ก่อสร้างตลาดประชารัฐ หมู่ท่ี 3
ต้าบลบางระจัน 
อ้าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างตลาดประชารัฐ กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โดย
รื อถอนพื นท่ีตลาดประชารัฐเดิม (รองรับผู้ค้า 80 
คน) แล้วก่อสร้างอาคารตลาด
ประชารัฐใหม่ทดแทน (รองรับผู้ค้า 160 คน)

3,640,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างอาคารตลาด
ประชารัฐในพื นท่ีตลาดเดิมท่ีโครงสร้างไม่มีความม่ันคงถาวร ท้าให้ประชาชน
ประสบปัญหาเวลาฝนตกและแดดแรง จะใช้เป็นพื นท่ีจ้าหน่ายสินค้า
เกษตร อาหาร และของใช้ท่ัวไป กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 7,000 คน 
เกษตรกร 250 คน และผู้ประกอบการ 160 คน สร้างรายได้เพ่ิมขึ น 
48,000 บาทต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

3,640,200

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 3/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

8 ปรับปรุงถนนสาย สห.ถ.
10025 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ล้าแม่ลาและอุทยาน
แม่ลามหาราชานุสรณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 เมตร 
ยาว 6,376.00 เมตร พร้อมสะพาน คสล. 
ยาว 24.00 เมตร

26,047,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่ง
ท่องเท่ียวล้าแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ สภาพถนนปัจจุบัน
ท่ีช้ารุดเสียหาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวและประชาชนเข้ามา
ใช้บริการมากขึ น ท้าให้เกิดการซื อขายสินค้าของฝากในชุมชน รวมทั งเกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีใช้เส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ข้าวและ
อ้อย) ได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 500 
คน และผู้ประกอบการ 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

26,047,000

9 ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเท่ียว
ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน 
หมู่ท่ี 8 ต้าบลบางระจัน อ้าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,208.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
โดยเป็นพื นท่ีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 13,164.00 ตารางเมตร

10,630,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน สภาพถนนปัจจุบันท่ีช้ารุดเสียหายเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวมากขึ น ท้าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น
จากการขายสินค้าและของฝากให้กับนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
 2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

10,630,000

10 ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณวัดพิกุลทอง 
อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

(1) ปรับปรุงโครงสร้างทาง ด้วยหินคลุก
ไหล่ทาง 30.00 ลูกบาศก์เมตร 
(2) งานผิวทางและไหล่ทาง โดยผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
รวมพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,685.16 ตารางเมตร
(3) งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT 
รวม 196.00 ตารางเมตร

2,338,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนนบริเวณ
วัดพิกุลทอง (ด้านหน้าพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่) 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส้าคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดสิงห์บุรี สภาพถนนปัจจุบันท่ี
ช้ารุดท่ีมีการยุบตัวและไม่ต่อเน่ืองกัน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้
นักท่องเท่ียวและประชาชนเข้ามาใช้บริการออกก้าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
มากขึ น รวมทั งท้าให้เกิดการซื อขายสินค้าของฝากในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,500 คน และผู้ประกอบการ 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,338,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 4/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

11 ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเท่ียว
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน 
อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

(1) ปรับปรุงโครงสร้างทาง โดยขุดรื อพื น
ทางเดิมบดทับและปูหินคลุกบดอัดแน่น 
หนา 0.10 เมตร
(2) งานผิวทางและไหล่ทาง โดยผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
บนผิวไพร์มโค้ด (Prime coat) และผิวทางแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
บนผิวแท็คโค้ต รวมพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,198.00 
ตารางเมตร
(3) งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT 
รวม 133.96 ตารางเมตร

2,419,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจร
แหล่งท่องเท่ียว ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส้าคัญแห่ง
หน่ึงของจังหวัดสิงห์บุรี สภาพปัจจุบันผิวจราจรช้ารุด เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากขึ น ท้าให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากการขายสินค้าและของฝากในชุมชนให้กับนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 500 ราย และผู้ประกอบการ 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,419,000

12 คูดาดคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบาย
น ้า หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 ต้าบลโพ
ประจักษ์ อ้าเภอ
ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างคูดาดคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน ้า 
ขนาดปากคูกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ก้นคูกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.00 
เมตร ความยาวรวมของคูดาด 1,050.00 เมตร

2,651,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพประจักษ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตพร้อมฝัง
ท่อระบายน ้า สภาพปัจจุบัน คลองส่งน ้า มีความตื นเขินไม่สามารถส่งน ้าเข้า
พื นท่ีการเกษตรและไม่สามารถระบายน ้าท่วมขังพื นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนได้
 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 500 ครัวเรือน พื นท่ีได้รับ
ประโยชน์ 3,000 ไร่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,651,000

13 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณหน้า 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
ถึงวัดพระนอน หมู่ท่ี 1 
ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร

1,552,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบล
ทับยา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนนท่ีผิวจราจรช้ารุด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร การเดินทางไป
โรงพยาบาลและการขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,010 คน และเกษตรกร 520 คน โดยมีการจ้างงานในชุมชน
ปรับปรุงถนน จ้านวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
90,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,552,600

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 5/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ ถนนวิไลจิตต์ 
ต้าบลบางพุทรา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ กว้างประมาณ 7.10
 - 8.00 เมตร ยาวประมาณ 2,570 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
20,000.00 ตารางเมตร ปรับปรุงทางเดินเท้าทั ง
สองฝ่ัง พร้อมทั งติดตั งโคมไฟฟ้าตลอดแนวถนน 
งานทาสีตีเส้นจราจรและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

18,900,000  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนน สภาพปัจจุบันท่ี
ช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจร และการขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 17,353 คน และมีการจ้างงานในชุมชนปรับปรุง
ถนน จ้านวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 120 วัน คิดเป็นเงิน 
1,080,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 
3.  เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื อตู้จ่ายไฟ (Supply Pillar) 
พร้อมเซฟตี สวิตซ์กันน ้าระบบการต่อลงดิน งานติดตั งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ตามแบบและรายการ จ้านวน 33 ชุด และงาน
ติดตั งดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม ย้ายจุดพร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 12 
ชุด ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการด้าเนินการ จ้านวน 3,882,185 บาท

15,017,815

15 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่ี 50 หมู่ท่ี 12 ต้าบลไม้ดัด 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร

744,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไม้ดัด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนน สภาพปัจจุบันท่ี
ช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว  อ้อย เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 455 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

744,700

16 พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก หมู่ท่ี 1 ต้าบลจักรสีห์ 
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง สห.ถ.12001 สายบ้านหัวเมือง 
(ทางเข้าเรือนจ้าจังหวัดสิงห์บุรี หมู่ท่ี 1 
ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี)
 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร

910,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจักรสีห์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนน สภาพปัจจุบันท่ี
ช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร และการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 739 คน โดยมีการจ้างแรงงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ้านวน 10 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 40,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

910,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 6/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

17 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตบริเวณหน้า
พระสังกัจจายน์ หมู่ท่ี 3 
ต้าบลพิกุลทอง อ้าเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 894.00 
ตารางเมตร

499,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบลถอน
สมอ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนนบริเวณหน้า
พระสังกัจจายน์ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส้าคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดสิงห์บุรี 
สภาพถนนปัจจุบันช้ารุด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมา
เท่ียวเพ่ิมมากขึ น ท้าให้ประชาชนมีรายได้จากการซื อขายสินค้าของฝากในชุมชน
 และสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และเกษตรกร 500 ครัวเรือน โดยมี
การจ้างแรงงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จ้านวน 12 คน คนละ 
400 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 72,000  บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

499,300

18 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ขุดลอกคลองบางบ้านไร่ หมู่ท่ี 5 
ต้าบลโพกรวม อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ขุดลอกคลองบางบ้านไร่ ปากคลองกว้างเฉล่ีย 
12.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ก้นคลองกว้างเฉล่ีย 10.00 เมตร 
ยาว 759.00 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 8,349.00 ลูกบาศก์เมตร

496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพกรวม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกคลองบางบ้านไร่ 
ให้สามารถกักเก็บน ้าได้มากขึ นเป็น 8,349 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือใช้เป็นแหล่งกัก
เก็บน ้าเพ่ือการเกษตร (ข้าว) ท้าให้ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพมากขึ น 
สามารถสร้างรายได้ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 420 คน และเกษตรกร 200 คน สามารถลดรายจ่ายหรือต้นทุนได้ปี
ละ 496,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

496,000

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 7 
ต้าบลชีน ้าร้าย อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,500.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
39,000.00 ตารางเมตร

17,978,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลชีน ้าร้าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมถนน จากสภาพถนน
ปัจจุบันท่ีช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ืออ้านวยควาสะดวกในการคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,500 คน 
พื นท่ีการเกษตร 1,400 ไร่ และมีการจ้างแรงงานในชุมชนซ่อมแซมถนน จ้านวน
 30 คน คนละ 510 บาท เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็นเงิน 729,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

17,978,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 7/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 7 ต้าบลบ้านจ่า 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
มี 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 632.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,528.00 ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 ผิวทางกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 273.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 819.00 ตารางเมตร

1,225,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านจ่า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนท่ีช้ารุด เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกและอ้อย
 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 290 คน และเกษตรกร 71 คน โดยมีการจ้าง
แรงงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 35 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 10 
วัน คิดเป็นเงิน 140,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,225,000

21 ขุดลอกหนองบางพาน (บ่อ1) หมู่ท่ี
 6 ต้าบลบางมัญ 
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

พื นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 94,061.00 ตารางเมตร 
ลึก 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 180,467.00 ลูกบาศก์เมตร (Slope 
1:2) พร้อมขนทิ งท่ีสาธารณะ

9,286,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางมัญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนอง เพ่ือให้ผลผลิต
ทางการเกษตร (ข้าว) เพ่ิมมากขึ นและมีคุณภาพจากการท่ีมีปริมาณน ้าเพียงพอ
และสามารถกักเก็บปริมาณน ้าได้มากขึ นจากเดิม 47,270 ลูกบาศก์เมตร เป็น 
226,766 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมขึ น 179,496 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 50 ครัวเรือน และพื นท่ีได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า
 500 ไร่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

9,286,000

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยหมูป่า หมู่ท่ี 8 ต้าบล
ท่างาม อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร 
จ้านวน 1 สายทาง

494,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพถนนปัจจุบันท่ีเป็นถนนลูกรัง เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวไปสู่ตลาดรับซื อ หรือยุ้งฉางได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,167 คน และเกษตรกร 
681 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

494,800

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 8/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 6 บริเวณเส้นต้นหว้า
ทางออกทุ่งนา ต้าบลประศุก 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 990.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต้าบลประศุก ก้าหนด

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประศุก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพถนนปัจจุบันเป็นหินคลุกท่ีช้ารุดทรุดโทรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าวเปลือก ถ่ัวลิสง และแพะ ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 831 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,000

24 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ่อนไก่ เป็นผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลบางน ้าเช่ียว อ้าเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร หนา 5.00 
เซนติเมตร หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,480 
ตารางเมตร

584,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบลบาง
น ้าเช่ียว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาพปัจจุบันช้ารุด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และผลไม้ตามฤดูกาล ไปสู่ตลาดได้สะดวกและ
รวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 100 คน และ
ผู้ประกอบการ 30 คน โดยมีการจ้างแรงงานในพื นท่ีเป็นเงินค่าแรงงาน 
154,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

584,000

25 เสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตบนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม บริเวณร้านค้า
ป้าต๋อม-ร้านตัดผม หมู่ท่ี 4 ต้าบล
ต้นโพธ์ิ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมบริเวณร้านค้าป้าต๋อม-ร้านตัดผม 
หมู่ท่ี 4 ความหนา 0.04 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 910.00 เมตร มีพื นท่ีเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ทั งหมดไม่น้อยกว่า 3,640.00 
ตารางเมตร

999,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลต้นโพธ์ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีตท่ีช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
และขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกและอ้อย ไปสู่ตลาดได้
สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 155 ครัวเรือน และเกษตรกร 
20 ราย มีการจ้างแรงงานจ้านวน 25 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 100,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

999,100

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 9/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

26 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี
 2 ต้าบลโพประจักษ์ 
อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 
และหมู่ท่ี 2 จ้านวน 2 ช่วง ดังนี 
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,346.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
8,076.00 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 508.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,032.00  ตารางเมตร

3,600,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพประจักษ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรจากสภาพ
ปัจจุบันท่ีช้ารุดทรุดโทรมแตกร้าว เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ไปสู่
ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

3,600,000

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหนองฝาระมีถึงบ้านนาย
ละออ หมู่ท่ี 11 ต้าบลทับยา 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000.00  เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

3,052,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลทับยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพถนนปัจจุบันเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 67 คน และเกษตรกร 120 คน โดยมีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 
วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

3,052,000

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนโมก หมู่ท่ี 13 
ต้าบลไม้ดัด อ้าเภอบางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 495.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,742.50 ตาราง
เมตร (พร้อมหูช้าง)

1,008,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไม้ดัด

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อย ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 584 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

1,008,900

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 10/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยร้านบุญทวีถึง
บ่อปลานายต๋อย หมู่ท่ี 1 
ต้าบลถอนสมอ อ้าเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร

499,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบลถอน
สมอ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันมีความช้ารุดทรุดโทรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก
 และอ้อย ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
300 คน และเกษตรกร 80 ครัวเรือน โดยมีการจ้างแรงงานก่อสร้างถนน
คอนกรีต จ้านวน 10 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 15 วัน 
คิดเป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

499,600

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้าน
บางโฉมศรีถึงบ้านระนาม ต้าบลชี
น ้าร้าย อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 4,000.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
24,000.00 ตารางเมตร

8,679,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลชีน ้าร้าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจาก
สภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก
 พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 3,500 คน และมีการจ้างแรงงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 จ้านวน 25 คน คนละ 450 บาท เป็นเวลา 40 วัน คิดเป็นเงิน 450,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

8,679,000

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 ต้าบลบ้านจ่า 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร

383,301  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านจ่า

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนหินคลุกท่ีช้ารุด
แตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อย
 ไปสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน และ
เกษตรกร 106 คน โดยมีการจ้างแรงงานด้าเนินการก่อสร้างถนน 
จ้านวน 35 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 8 วัน คิดเป็นเงิน 112,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

383,301

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 11/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

32 ขุดลอกหนองบางพาน 
(บางส้าราญ บ่อ2) หมู่ท่ี 1 ต้าบล
บางมัญ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,949.89 ตารางเมตร ลึก 
3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 43,414.00
 ลูกบาศก์เมตร (Slope 1:2) พร้อมขนทิ งท่ี
สาธารณะ หมู่ท่ี 1 ต้าบลบางมัญ

2,255,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางมัญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนอง ซ่ึงเป็นแหล่งน ้า
เพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอเพ่ือการท้าการเกษตร (ข้าว) และท้าให้ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) 
เพ่ิมมากขึ นและมีคุณภาพ และสามารถกักเก็บปริมาณน ้าได้มากขึ น จากเดิม 
33,443 ลูกบาศก์เมตร เป็น 76,094 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมขึ น 
42,651 ลูกบาศก์เมตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 50 
ครัวเรือน พื นท่ีได้รับประโยชน์ 800 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,255,000

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายข้างป๊ัมน ้ามัน ปตท. 
(ทิศใต้) หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่างาม 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
810.00 ตารางเมตร จ้านวน 1 สายทาง

494,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ไปสู่ตลาดรับซื อ หรือยุ้งฉาง ได้สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 5,167 คน และเกษตรกร 681 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด้าเนินการได้ทันที

494,800

34 เทคอนกรีตถนนริมคลอง
ชลประทานมหาราช หมู่ 6-7 
ต้าบลอินทร์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

เทคอนกรีตถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,100.00 เมตร หรือคิดพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,400.00 ตารางเมตร

2,899,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการเทคอนกรีต
ถนนริมคลอง จากสภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดแตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,927 คน และมีการจ้างแรงงานเท
คอนกรีตถนนริมคลองชลประทานมหาราช หมู่ 6-7 จ้านวน 20 คน คนละ 400
 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,899,500

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 12/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 2 ต้าบลสิงห์ อ้าเภอบางระจัน
 จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 380.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาด 65.00 x 65.00 
เซนติเมตร จ้านวน 80 แห่ง

1,756,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันเป็นถนนหินคลุกท่ีช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าวและอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 74 
ครัวเรือน โดยมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 
15 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 360,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,756,000

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสายข้าง อบต.ถึงสามแยก
บ้านนายสามารถ หมู่ท่ี 4 ต้าบล
ประศุก อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 325.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 975.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามแบบท่ี
ก้าหนด

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประศุก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นลูกรัง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ถ่ัวลิสง และ
แพะ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 649 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,000

37 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเทศบาล 4 (ทางเข้า
วัดหลวง) เป็นผิวทางแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต หมู่ท่ี 1 
ต้าบลบางน ้าเช่ียว 
อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,080.00 
เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 12,320.00 ตารางเมตร

4,862,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบลบาง
น ้าเช่ียว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีเป็นเส้นทางลัดไปลพบุรี รวมทั งสามารถใช้เป็นเส้นทางไปแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตอ้าเภอพรหมบุรี จากสภาพปัจจุบันท่ีผิวจราจรช้ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และผลไม้ตามฤดูกาล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 100 คน และผู้ประกอบการ
 30 คน โดยมีการจ้างแรงงานในพื นท่ีเป็นเงินค่าแรงงาน 1,288,887 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

4,862,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 13/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

38 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต (Para Asphaltic 
Concrete)  หมู่ท่ี 7 (ช่วงท่ี 2) 
ต้าบลต้นโพธ์ิ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 
7 (ช่วงท่ี 2) ผิวจราจรพาราแอสฟัสติก
คอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 820.00 เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,280.00 ตารางเมตร

2,210,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลต้นโพธ์ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
 173 ครัวเรือน และเกษตรกร 70 คน โดยมีการจ้างแรงงานด้าเนินการก่อสร้าง
ถนนจ้านวน 35 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 210,000 
บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,210,000

39 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี
 4 ต้าบลโพประจักษ์ อ้าเภอท่าช้าง
 จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
การปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ท่ี 2, 4 จ้านวน 2 ช่วง มีความยาวรวม
1,542.00 เมตร
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  352.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,408.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,190.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,950.00 ตารางเมตร

2,639,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพประจักษ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดเสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,639,000

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณเขตวัดสิงห์ทิศเหนือ 
หมู่ท่ี 8 ต้าบลทับยา 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลทับยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 190 คน และเกษตรกร 234 คน โดยมี
การจ้างแรงงานในชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 7 คน คนละ
 300 บาท เป็นเวลา 30 วันคิดเป็นเงิน 63,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 14/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

41 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 7 ต้าบลชีน ้าร้าย อ้าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 1,100.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยว่า 4,400.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
หรือตามสภาพพื นท่ีของโครงการ

2,630,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลชีน ้าร้าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีช้ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และไม้ผล กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 308 คน และมีการ
จ้างแรงงานในพื นท่ีซ่อมแซมถนน จ้านวน 20 คน คนละ 1,200 บาท 
เป็นเวลา 12 วัน คิดเป็นเงิน 288,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,630,000

42 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ถนนหน้าโรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
(ท.1) หมู่ท่ี 7 ต้าบลอินทร์บุรี 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ถนนหน้า
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา (ท.1) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือคิดพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

1,171,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ถนนหน้าโรงเรียน จากสภาพผิวจราจรท่ีช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 850 คน และมีการจ้างงานในชุมชน
เพ่ือซ่อมแซมผิวจราจร จ้านวน 20 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิด
เป็นเงิน 480,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,171,300

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 5 ต้าบลสิงห์ อ้าเภอบางระจัน
 จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 647.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื นท่ี หรือมีพื นท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 2,588.00 ตารางเมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบท่ีก้าหนด

1,850,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนหินคลุกท่ีช้ารุดทรุดโทรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 17 ครัวเรือน และมีการจ้าง
งานในชุมชนเพ่ือก่อสร้างถนน จ้านวน 15 คน คนละ 400 บาท 
เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 360,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,850,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 15/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนายช่ืน ทางออก
ทุ่งนา หมู่ท่ี 5 
ต้าบลประศุก อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามแบบท่ีก้าหนด

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประศุก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุดทรุดโทรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ถ่ัวลิสง และแพะ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 420 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,000

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหนองราชเทพา หมู่ท่ี 4 
ต้าบลต้นโพธ์ิ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองราช
เทพา หมู่ท่ี 4 จ้านวน 2 ช่วง ดังนี 
ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 2,260.00 ตารางเมตร 
รวมพื นท่ีเทคอนกรีตเสริมเหล็กทั งสองช่วง
ไม่น้อยกว่า 3,460.00 ตารางเมตร

1,743,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลต้นโพธ์ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าว และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 155 คน และ
เกษตรกร 80 คน โดยมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 20 คน คน
ละ 400 บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 160,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,743,300

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงอิฐ หมู่ท่ี 7 ถึง รอยต่อ
หมู่ท่ี 8 ต้าบลทับยา 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100.00  เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

239,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลทับยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนดินลูกรังเวลาฝนตกมีน ้าท่วมขัง เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 420 คน และเกษตรกร 
468 คน โดยมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 5 คนๆ ละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

239,200

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 16/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลองสามเกลียว (คลอง
ห้วยงู) หมู่ท่ี 10 ต้าบลงิ วราย 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองสาม
เกลียว (คลองห้วยงู) หมู่ท่ี 10 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 520.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 2,080.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื นท่ี

1,173,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลงิ วราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนดินท่ีมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ผัก ผลไม้ และสัตว์น ้า กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 250 คน และมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 20 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 120,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,173,100

48 ขุดลอกหนองโสน หมู่ท่ี 1 ต้าบลชี
น ้าร้าย อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ขุดลอกฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน ้าเดิม มีพื นท่ีขุดดิน
จ้านวน 54,400.00 ตารางเมตร โดยขุดดิน
ลึกจากพื นดินเดิมลงไปเฉล่ีย 2.40 เมตร ปริมาณ
ดินท่ีขุดได้จ้านวน 108,800.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมขนย้ายดินไปถมบริเวณ
ค้นรอบบ่อหนองโสนและบ่อขยะเดิม

3,665,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลชีน ้าร้าย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองโสน ซ่ึงเป็นแหล่ง
น ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ให้มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอในการท้าเกษตร (ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 619 คน พื นท่ี
ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1,500 ไร่ และสามารถเพ่ิมรายได้ปีละประมาณ 
9,780,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

3,665,000

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสะพานวัดเตยถึงคลอง
ทิ งน ้ากลางทุ่ง หมู่ท่ี 1 
ต้าบลบางระจัน 
อ้าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 728.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,912.00 ตารางเมตร

1,645,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนลูกรังและหินคลุกท่ีช้ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และแตงกวา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 330 คน เกษตรกร 45 คน และผู้ประกอบการ 10 คน โดยมีการจ้าง
งานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 10 คน คนละ 350 บาท เป็นเวลา 60 วัน 
คิดเป็นเงิน 210,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,645,800

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 17/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา 
หมู่ท่ี 4 ต้าบลอินทร์บุรี 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบ
แม่น ้าเจ้าพระยา หมู่ท่ี 4 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,890.00 ตารางเมตร

1,105,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังและหินคลุกช้ารุดเสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,139 คน และมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้าง
ถนน จ้านวน 20 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 
บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,105,000

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 7 ต้าบลโพชนไก่ 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 
228.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

138,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนหินคลุกท่ีช้ารุดเสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 460 คน และมีการจ้างงาน
ในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 6 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็น
เงิน 24,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

138,000

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณดอนสะเดา หมู่ท่ี 7 ต้าบล
ประศุก อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 990.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประศุก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นถนนลูกรัง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ถ่ัว
ลิสง และแพะ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 18/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

53 ซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลอง
ใหม่-บ้านแหลมทอง หมู่ท่ี 9 - หมู่ท่ี
 10 ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,095.00 เมตร

11,126,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลทับยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาพปัจจุบันผิวจราจรช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 230 คน และเกษตรกร 390 คน โดยมี
การจ้างงานในชุมชนซ่อมแซมถนน จ้านวน 25 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
60 วัน คิดเป็นเงิน 450,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

11,126,600

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบ้านนางชิด อินปลาถึง เขต
ติดต่อ หมู่ท่ี 7) หมู่ท่ี 2 ต้าบล
บางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 437.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,748.00 ตารางเมตร

987,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังและหินคลุกช้ารุดเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน เกษตรกร 30 คน และ
ผู้ประกอบการ 10 คน โดยมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 10 คน 
คนละ 350 บาท เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็นเงิน 157,500 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

987,900

55 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ถนนซอยตรีเพชร (ทางเข้าวัดโพธิ
ลังการ์) หมู่ท่ี 6 ต้าบลอินทร์บุรี 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ถนนซอยตรีเพชร 
(ทางเข้าวัดโพธิลังการ์) โดยการปู
แอสฟัลติกส์ทับถนนเดิมขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 162.00 เมตร หรือคิดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
972.00 ตารางเมตร

517,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ 
สภาพปัจจุบันผิวจราจรช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 2,077 คน และมีการจ้างงานในชุมชนซ่อมแซมผิวจราจร จ้านวน
 20 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

517,500

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 19/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 9 ต้าบลโพชนไก่ อ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 3 ช่วง 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี 
ช่วงท่ี 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ถนนกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 299.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 747.50 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร

1,201,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย และ
ข้าว ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 152 คน และมีการจ้างงานในชุมชนก่อสร้างถนน จ้านวน 10 คน 
คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 240,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,201,000

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเข้าหนองหล่ม 
หมู่ท่ี 9 ต้าบลประศุก 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 990.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประศุก

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังท่ีช้ารุดเสียหายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่  ข้าว 
 ถ่ัวลิสง  และแพะ ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 843 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,000

58 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต บริเวณทางเข้าศูนย์
ฟิตเนสถึงสะพานปูน หมู่ท่ี 10 
ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร

486,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต้าบลทับยา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนน โดยการปูผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สภาพปัจจุบันผิวจราจรช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 125 คน และเกษตรกร 212 คน โดยการจ้างแรงงาน ในชุมชน
ปรับปรุงถนน จ้านวน 8 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
72,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

486,400

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 20/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้านออกทุ่งนา 
หมู่ท่ี 10 ต้าบลท่างาม อ้าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร 
จ้านวน 1 สายทาง

1,466,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,167 คน 
และเกษตรกร 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,466,000

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบ้านนายสุพจน์ มัจฉิม ถึง 
บ้านนางสุมาลี) หมู่ท่ี 5 ต้าบล
บางระจัน อ้าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร 
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 5,075.00 ตารางเมตร

2,957,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังและหินคลุกท่ีช้ารุดเสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว อ้อย และแตงกวา ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 350 คน เกษตรกร 50 คน และผู้ประกอบการ 
10 คน โดยมีการจ้างงานแรงงานในพื นท่ี จ้านวน 15 คน คนละ 350 บาท เป็น
เวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 315,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,957,700

61 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ถนนซอยบวร (ร้านเจ้เน้ย) 
หมู่ท่ี 6 ต้าบลอินทร์บุรี 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ถนนซอยบวร 
(ร้านเจ้เน้ย) หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
325.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร

865,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ 
สภาพปัจจุบันเป็นถนนท่ีผ่านชุมชนมีผิวจราจรช้ารุดเสียหาย เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าว ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,077 คน และมีการจ้างงานในชุมชนซ่อมแซม
ถนน จ้านวน 20 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 
บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที 

865,200

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 21/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 2 ต้าบลแม่ลา 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื นท่ี หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
3,420.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

2,290,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันผิวจราจรช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว และอ้อย ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 460 คน และมี
การจ้างงานในชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 20 คน คนละ 
400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

2,290,000

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายทางเข้าบ่อทราย 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลท่างาม 
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
10,250.00 ตารางเมตร จ้านวน 1 สายทาง

6,315,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ไปสู่
ตลาดรับซื อ หรือยุ้งฉาง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 5,167 คน และเกษตรกร 681 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

6,315,200

64 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7 ต้าบลบางระจัน 
อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เดินท่อเมนประปา
ขนาด 3.00 นิ ว จ้านวน 460 ท่อน

381,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน อาทิ การผลิตอาหาร การท้าการเกษตร 
และการแปรรูป กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 205 คน เกษตรกร 20 คน และ
ผู้ประกอบการ 10 คน โดยมีการจ้างแรงงานในพื นท่ี จ้านวน 10 คน คนละ 
350 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 105,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

381,000

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 22/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

65 ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ถนนซอยนายกเต่า หมู่ท่ี 6 ต้าบล
อินทร์บุรี อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ ถนนซอยนายกเต่า
 หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188.00 
เมตร หรือคิดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร

500,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ 
สภาพปัจจุบันช้ารุดทรุดโทรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 2,077 คน และมีการจ้างแรงงานในพื นท่ีซ่อมแซมผิวจราจร 
จ้านวน 20 คน คนละ 400 บาท เป็นเวลา 60 วัน คิดเป็นเงิน 480,000 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

500,500

66 ขุดลอกหนองอ้อ หมู่ท่ี 5 
ต้าบลแม่ลา อ้าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ขุดลอกหนองอ้อ ปริมาตรดินขุด 19,140.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดิน ระยะทาง 
5,000.00 เมตร บริเวณอ่าวกะโบ หมู่ท่ี 2 ต้าบล
แม่ลา (ท่ีสาธารณะประโยชน์)

1,220,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองอ้อซ่ึงเป็นแหล่งน ้า
เพ่ือการเกษตรและเพาะพันธ์ุสัตว์น ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรให้มีน ้าใช้อย่างเพียงพอเพ่ือท้าการเกษตร (ข้าว อ้อย) และประมง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 257 คน และเกษตรกร 313 คน พื นท่ีได้รับ
ประโยชน์จ้านวน 650 ไร่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,220,000

67 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 11 ต้าบลบางระจัน
อ้าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,000.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00
 ตารางเมตร

1,651,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังและหินคลุกท่ีช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และหญ้าแพงโกล่า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
480 คน เกษตรกร 50 ราย และผู้ประกอบการ 10 ราย โดยมีการจ้างแรงงาน
ในพื นท่ีก่อสร้างถนน จ้านวน 15 คน คนละ 350 บาท เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็น
เงิน 236,250 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

1,651,900

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 23/24



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางอุบลถึงบ้านนางเช้า 
หมู่ท่ี 5 ต้าบลบางระจัน อ้าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 437.00 เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมี
พื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,748.00 ตารางเมตร

987,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สภาพปัจจุบันเป็นถนนลูกรังและหินคลุกท่ีช้ารุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว และอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 360 คน เกษตรกร 45 ราย 
และผู้ประกอบการ 10 ราย โดยมีการจ้างแรงงานในพื นท่ีก่อสร้างถนน จ้านวน 
10 คน คนละ 350 บาท เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็นเงิน 157,500 บาท
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

987,900

69 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
จัดหาอาชีพเสริม แบบบูรณาการ 
หลักสูตร "การท้าพรมเช็ดเท้า"

ฝึกอาชีพผลิตพรมเช็ดเท้าให้กับประชาชน
ในพื นท่ีต้าบลท่างาม 1 รุ่น จ้านวน 60 คน 
เพ่ือเป็นแกนน้าหลักในการต่อยอดให้กับประชาชน
ในหมู่บ้านของตนเอง โดยจ้านวนผลผลิต ท่ีจะ
สามารถท้าได้จ้านวน 1,000 ชิ น

97,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน เป็นการอบรมอาชีพ การท้าพรมเช็ดเท้า 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 60 ครัวเรือน มีความรู้และทักษะอาชีพ สามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ นปีละ 50,000 บาท และลดต้นทุนเป็นเงินปีละ 100,000 
บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

97,200

70 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ
การท้าผ้าหมักโคลน ให้แก่ประชาชนในต้าบลบาง
น ้าเช่ียวผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 จ้านวน 2 รุ่นๆ
 ละ 20 คน รวม  40 คน

103,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต้าบลบาง
น ้าเช่ียว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชนเป็นการอบรมอาชีพ การท้าผ้าหมักโคลน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ว่างงาน 40 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด้าเนินการได้ทันที

103,600

237,894,801 234,012,616รวม 70 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 24/24



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน

(1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
 OTOP ทางการตลาด 1 รุ่น โดยฝึกอบรมกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 100 
ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 1 คน 
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 10 คน รวม 110 คน 
ระยะเวลา 2 วัน
(2) จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP 100 ผลิตภัณฑ์
(3) พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ ส่ือสาร 
และการเรียนรู้
- จ้างงานเยาวชนในท้องถ่ินปฏิบัติหน้าท่ีนักการ
ตลาดรุ่นใหม่ 12 คน 6 เดือน
- สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ OTOP 
100 ผลิตภัณฑ์ ผ่านส่ือต่าง ๆ 
(4) พัฒนาช่องทางการตลาด โดยจัดงานส่งเสริม
การแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี
เมืองสิงห์ 100 บูธ 5 วัน

11,847,200  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาจัดอบรมจ านวนคนประมาณ 
110 คน และจัดงานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี 100
 บูธ ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการท าให้เกิดการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมท้ังเป็นการจ้างเหมา
ออกแบบและจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 1/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

2 ส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอจังหวัด
สิงห์บุรี

ส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 4
 กิจกรรม ประกอบด้วย
(1) อบรม "เทคนิคการมัดหม่ีและเพ่ิมทักษะการ
ทอผ้า" จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 10 วัน 20 คน
(2) จัดจ้างท าก่ีทอผ้าตัวอย่างเพ่ือการสาธิต
แบบเคล่ือนท่ีได้ ขนาดก่ีทอผ้า กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จ านวน 5 หลัง 
และอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการทอผ้าและ
การออกแบบลวดลายผ้าด้วยก่ีทอผ้าตัวอย่าง" 
จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 7 วัน 20 คน
(3) ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้
เก่ียวกับการทอผ้า ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัด
ลพบุรี จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 วัน รวม 20 คน
(4) การติดตาม ประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินโครงการ

428,000  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

สิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการอบรมเทคนิคการมัดหม่ีและเพ่ิม
ทักษะการทอผ้า รวมท้ังจัดจ้างท าก่ีทอผ้าตัวอย่างเพ่ือการสาธิต 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าต าบลบางน้ าเช่ียวและ
ผู้สนใจ จ านวน 20 คน ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคนค่อนข้างสูง จึงไม่
มีความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 2/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

3 อาชีพในฝันยุค NEW NORMAL ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง จ านวน 4 กิจกรรม
ประกอบด้วย
(1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกอาชีพ โดยให้ความรู้เบ้ืองต้น
ถึงข้ันตอน ระยะเวลา และการท าข้อตกลงร่วมกัน
ในการเลือกฝึกอาชีพ แบ่งเป็น 10 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน 
(2) กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ โดยฝึกอบรม
การประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
การหารายได้หรือรวมกลุ่มอาชีพ แบ่งเป็น 20 
รุ่นๆ ละ 20 คน จ านวน 5 วัน
(3) กิจกรรมมหกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพ โดยจัด
ร่วมกับงานเทศกาลของจังหวัด (เทศกาล
กินปลา ของดีเมืองสิงห์บุรี) ซ่ึงเน้นเร่ืองการสร้าง
เสริมทักษะ จ านวน 20 บูธ 
(4) กิจกรรมถอดบทเรียน วิเคราะห์ และสรุปผล 
โดยแบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 20 คน

1,676,400  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมอาชีพแต่ไม่มีรายละเอียด
หลักสูตรท่ีชัดเจนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอบรมทักษะอาชีพ

4 เพ่ิมโอกาสและขยายช่องทางการค้า (1) กิจกรรมฝึกอบรมการท าการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online Market) โดยให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและเกษตรกรท่ีต้องการ
ท าการค้าผ่านระบบออนไลน์แบบมืออาชีพ 
จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 2 วัน คร้ังละ 20 คน 
รวม 40 คน
(2) จ้างเหมาจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business 
Matching) ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
(ผู้ขาย) และผู้ซ้ือ จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 1 วัน คร้ัง
ละ 30 คน รวม 60 คน

1,220,000  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมการท าการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ 730,000 บาท และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
490,000 บาท มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน และกิจกรรมอบรม
มีกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคนค่อนข้างสูง 
นอกจากน้ี กิจกรรมเจรจาธุรกิจไม่ได้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 3/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

5 ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยการร่วมมือร่วม
ใจท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL 
เท่ียวไทยวิถีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี

(1) จ้างเหมาออกแบบกลยุทธ์และจัดท า
กลยุทธ์การตลาดท่องเท่ียววิถีชุมชนและจัดท า
รูปแบบแคมเปญส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียววิถี
ชุมชน รวมถึงโลโก้ สโลแกน มาสคอท และ
ส่ือประชาสัมพันธ์
(2) ส ารวจและออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 
ท่ีมีความพร้อมและสอดคล้องการท่องเท่ียว
วิถีใหม่ New Normal 3 เส้นทาง
(3) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ของแคมเปญ ได้แก่ 
คอนเซฟ โลโก้ สโลแกน มาสคอท 
ส่ือประชาสัมพันธ์หลักต่างๆ (Key Visual) และ
จัดท าวิดีทัศน์โปรโมท 
(4) จัดหาบุคคลท่ีมีอิทธิพลในส่ือสังคมออนไลน์
ด้านท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์มาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่
(5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิ ส่วนลด
 และการมีส่วนร่วมในช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

2,200,000  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาบริการออกแบบกลยุทธ์
แคมเปญส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียววิถีชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเท่ียว 
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ จัดหาบุคคลท่ีมีอิทธิพลในส่ือสังคมออนไลน์ด้านการ
ท่องเท่ียวมาเท่ียวตามเส้นทางท่องเท่ียวอย่างน้อย 3 เส้นทางและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงไม่มีความชัดเจนเร่ืองความจ าเป็นเร่งด่วนและความ
คุ้มค่าในการด าเนินงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 4/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

6 โครงการมหกรรมวัฒนธรรม
พ้ืนถ่ิน จังหวัดสิงห์บุรี

จ้างเหมาจัดงานมหกรรม ประกอบด้วย
(1) จัดแสดง สาธิต และจ าหน่ายสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม 
จ านวน 50 ร้าน 3 วัน 2 คืน
(2) จัดนิทรรศการและจัดแสดงวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรม และเส้นทาง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม 3 
วัน 
(3) จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและ
การแสดงเด็กและเยาวชน ชุมชนและเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
(4) จัดแสดง สาธิต จ าหน่ายงานศิลปะ
และร่วมงานศิลปะ 3 วัน
(5) สาธิตการตอกหนังใหญ่ 3 วัน 
(6) จัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยชุมชน
ท่ีประสบความส าเร็จเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบกับ
ชุมชนอ่ืนๆ จ านวน 114 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวม 
342 คน
(7) กิจกรรมประเมินผล

2,000,000  จังหวัดสิงห์บุรี  ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

สิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการจ้างเหมาจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า จัดงานนิทรรศการ จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ฯลฯ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และอาจไม่
เป็นไปตามมาตรการของ ศบค.

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 5/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการฟ้ืนตัว
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก

สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว
(1) จัดท า Application Smart EMC พร้อมวาง
โครงข่ายส่ือสารและอุปกรณ์ Tablet 45 เคร่ือง 
ไว้กับศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน
(2) น าเคร่ืองมือตรวจวัดความดัน ไขมัน เบาหวาน
 น้ าตาล อุณหภูมิ ท่ีมีระบบส่ือสารโครงข่าย
อัจฉริยะแบบพกพา 138 ชุด 
(3) พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Smart City 
Platform Smart Travel Platform ยกระดับ
แหล่งท่องเท่ียว/มาตรฐานสินค้าและบริการด้าน
การท่องเท่ียว 
(4) จัดท าศูนย์กลางการบริหารงานแบบรวมศูนย์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัด
ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ 
(5) รวมภาพและข้อมูลจากกล้องวงจรปิดท้ังหมด
ในจังหวัด มาไว้บน Platform กลาง เพ่ือการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

120,500,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการพัฒนาและยกระดับจังหวัดสิงห์บุรีให้มี
ศักยภาพทางด้านข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการระบบสารสนเทศให้
ครอบคลุมกรอบของเมืองอัจฉริยะ โดยเป็นการจัดท า Application และพัฒนา
 Platform ฯลฯ ซ่ึงใช้งบประมาณสูง ไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่าและความ
เช่ือมโยงในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในระดับท้องถ่ินและชุมชน

8 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 
หมู่ 6 ต าบลอินทร์บุรี 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
(2) ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 
201.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
(3) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก โดยเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,708.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน
 185 ท่อน
(4) ก่อสร้างห้องสุขาช้ันเดียว ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 1 หลัง

8,505,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซ่ึงไม่มี
รายละเอียดเพียงพอในการพิจารณา อาทิ การใช้ประโยชน์ท่ีแสดงความ
เช่ือมโยงกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 6/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง ทล.3283-
แยก ทช.สห 2005 ต าบลง้ิวราย 
หมู่ท่ี 9 ต าบลง้ิวราย อ าเภออินทร์
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ทล 3283-แยก ทช.สห 
2005 ต าบลง้ิวราย หมู่ท่ี 9 ปริมาณงานระยะทาง
ยาวประมาณ 1,850.00 เมตร

10,473,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิวราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนลาดยาง แต่ขาดเอกสาร
การอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี

10 ปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณ
ทางเข้าตลาดอินทร์บุรี หมู่ 6 
ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงเกาะกลางถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,500.00 ตารางเมตร

1,900,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงเกาะกลางถนนท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้สัญจร จึงไม่
แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินท่ีชัดเจน

11 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต าบล
สิงห์ อ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี

-  เจาะบ่อบาดาล 6.00 น้ิว ท่อ PVC. ความยาว 
100.00 เมตร
- ก่อสร้างอาคารกรองน้ า  
- ก่อสร้างถังเก็บน้ า ความจุ 100.00 ลูกบาศก์เมตร
- ก่อสร้างอาคารสูบน้ า
- ก่อสร้างหอถังสูง 30.00 ลูกบาศก์เมตร

2,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 6 (เช่ือมต่อต าบลทับยา) 
ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกระบือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แต่ขาดเอกสารอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 7/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

13 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 13 บริเวณหน้าวัดสิงห์
สุทธาวาส ต าบลโพสังโฆ อ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์และลานกีฬาในร่ม ดังน้ี
(1) งานโครงสร้างคอนกรีต (พ้ืนและฐานราก) 
ขนาดโดยประมาณ กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร
(2) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (เสาเหล็กและ
หลังคาคลุมด้วยแผ่น Metel Sheet) ความสูง
รวมหลังคา 8.20 เมตร

1,461,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพสังโฆ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้เป็น
ท่ีจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและชุมชน ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินท่ีชัดเจน

14 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลาง หมู่ท่ี 8 ต าบล
ง้ิวราย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
กลาง หมู่ท่ี 8 ระบบกรองน้ าบาดาลขนาด 7.00 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ถังน้ าใสขนาดจุ 20.00 
ลูกบาศก์เมตร หอถังสูงขนาดจุ 15.00 ลูกบาศก์
เมตร เจาะน้ าบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 น้ิว 
ท่อ PVC. ช้ัน 13.5 ลึก 60.00 เมตร

2,640,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิวราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลาง แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

15 ก่อสร้างระบบบาดาล พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 11 ต าบล
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาล
ขนาดท่อ 6.00 น้ิว ความลึก 52.00 เมตร เคร่ือง
สูบและตู้ควบคุม Submersible ขนาด 3 แรงม้า 
พร้อมติดต้ังชุดอุปกรณ์ป๊ัมน้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ 420 วัตต์ 
จ านวน 20 แผง

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

16 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (ถนนสายดอน
สะเดา-หนองทอง) หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ โคมไฟฟ้าส าเร็จ 150 W. 
เสาเหล็กกล่อง 5x5" หนา 1.5 มิลลิเมตร 
สูง 6.00 เมตร จ านวน 38 จุด 
รวมระยะทาง 1,500.00 เมตร

399,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพสังโฆ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินท่ี
ชัดเจน

17 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 ต าบลง้ิวราย 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ถังน้ าใสขนาดบรรจุ 100.00 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 น้ิว 
ท่อ PVC. ลึก 60.00 เมตร

3,662,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลง้ิวราย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่ แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 8/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

18 ติดต้ังเสียงตามสายผ่านโครงข่าย
สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
หมู่ท่ี 10 ต าบลท่างาม อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 - ติดต้ังอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงตามสายผ่าน
โครงข่ายสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic)
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ จ านวน 6 จุด 
 - ชุดเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงก าลังขับ
ไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ มี Line 100,70 V. 
 - สายไฟเบอร์ออฟติก 6 core พร้อมอุปกรณ์
เช่ือมต่อ
 - ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กันน้ า เบอร์ 4
 - อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber optic to UTP 
(media convertor)
 - สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ร่วมอ่ืน ๆ ในการเดินสาย
ไปเบอร์ออฟติก

495,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการติดต้ังเสียงตามสายเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ินท่ีชัดเจน

19 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ท่ี 3 
(คลองชลประทานระบายน้ า 2 
ซ้ายแม่น้ าน้อย 3 (ชัณสูตร) บ้าน
หนองทอง หมู่ท่ี 3 ต าบลบางระจัน 
อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมี
การก่อสร้างสะพานไว้แล้ว ผิวจราจรขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

497,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลค่ายบางระจัน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน แต่ขาด
เอกสารอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีท่ีครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของกรมชลประทาน

20 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 11 บ้านโพธ์ิส านัก
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 30.00
 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง 
เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบ Subnersible 
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 1.2 kw, 
ชุดอุปกรณ์ท่อสูบน้ า PVC. ช้ัน 13.5 
ขนาด 2.00 น้ิว ยาว 24.00 เมตร
และตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
ชนิด 2 ช้ัน มีหลังคา ขนาด 2 แรงม้า 
1 เฟส (1.1 kw) พร้อมอุปกรณ์

961,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 9/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

21 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 10 บ้านหัวดง ต าบลท่างาม 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 30.00
 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวม 20.00 เมตร จ านวน
 1 แห่ง  เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบ Subnersible 
ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 1.2 kw, ชุดอุปกรณ์ท่อ
สูบน้ า PVC. ช้ัน 13.5 ขนาด 2.00 น้ิว ยาว 24.00
 เมตร และตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
ชนิด 2 ช้ัน มีหลังคา ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 
(1.1 kw) พร้อมอุปกรณ์

949,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แต่ขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล

22 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าเทศบาลต าบลทับยา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลทับยา อ าเภออินทร์
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 17.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 816.00 
ตารางเมตร

482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
ทับยา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหน้าเทศบาลต าบลทับยา ซ่ึงสภาพปัจจุบันเป็นผิวแอสฟัลติกส์ท่ียังมี
สภาพดี และจะมีการจัดตลาดนัดเพียงอาทิตย์ละ 1 วันในวันพฤหัสบดี 
จึงไม่มีความชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่า

23 วางท่อระบายน้ าบริเวณชุมชน
ตลาดอินทร์บุรี หมู่ 6 
(ร้าน 7-11 - โค้งเกาลูน - 
แนวเข่ือน) ต าบลอินทร์บุรี อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ตามมาตรฐาน มอก. ช้ัน 3 บริเวณชุมชน
ตลาดอินทร์บุรี หมู่ 6 (ร้าน 7-11 - โค้งเกาลูน - 
แนวเข่ือน) จ านวน 570 ท่อน บ่อพัก 65 บ่อ 
ระยะทาง 635 เมตร

1,998,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างรางระบายน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุและการเสียทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้สัญจร 
ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน

24 วางท่อระบายน้ าบริเวณชุมชน
ตลาดอินทร์บุรี หมู่ 6 (รร.จีน-
สถานีดับเพลิง-แนวเข่ือน) 
ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ตามมาตรฐาน มอก. ช้ัน 3 บริเวณชุมชน
ตลาดอินทร์บุรี หมู่ 6 (รร.จีน-สถานีดับเพลิง-แนว
เข่ือน) จ านวน 460 ท่อน บ่อพัก 55 บ่อ ระยะทาง
 515 เมตร

1,698,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
อินทร์บุรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างรางระบายน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุและการเสียทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้สัญจร 
ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 10/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

25 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
(ปลูกผักปลอดสารพิษ) 
ต าบลโพกรวม

อบรมด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ 
(ผักไฮโดรโปรนิกส์) ขนาดประมาณ 3.00 เมตร 
แบบ 5 ราง จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 48 คน 
พร้อมชุดวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธ์ุ รวมท้ัง
แนะน าวิธีการดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการ
น าไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

482,250  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพกรวม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ซ่ึงเป็นค่าอุปกรณ์การปลูกและเมล็ดพันธ์ุผักตามกลุ่มเป้าหมายประชาชน 
48 ชุด เฉล่ียคนละประมาณ 10,000 บาท ซ่ึงค่อนข้างสูง โดยไม่มีชัดเจนเร่ือง
ความคุ้มค่าและความย่ังยืน

26 ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
(อบแห้ง พพ.2R) ขนาด 8.00 x 
12.40 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลท่างาม 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก (อบแห้ง พพ.2R) ขนาด กว้าง 8.00 x
 ยาว 12.40 เมตร จ านวน 1 หลัง
เพ่ือตากผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย
- งานพ้ืนคอนกรีต หน้า 0.12 เมตร
- งานระบบอบแห้ง
- งานปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต 2.10 x 
11.80 เมตร จ านวน 8 แผ่น และอุปกรณ์
- ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 1 ชุด
- ช้ันวางผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 ชุดๆ ละ 5 ตัว รวม 
30 ตัว
- ชุดตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูด
อากาศ จ านวน 1 ชุด
- ป้ายช่ือโครงการ 1 ป้าย

454,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก แต่ไม่มีรายละเอียดท้ังในเร่ืองประเภทและ
ปริมาณผลผลิตท่ีจะน าไปอบแห้ง ช่องทางการตลาด และแผนบริหารจัดการใน
เร่ืองการใช้ประโยชน์ รวมท้ังการบ ารุงดูแลรักษา จึงไม่มีความชัดเจนเร่ืองความ
คุ้มค่าและความย่ังยืน

27 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
"หลักสูตรปลูกผักปลอดสารพิษ" 
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก
ภายหลังผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิท 19 ต าบล
บางกระบือ

อบรมให้ความรู้และสาธิตการปลูกผักปลอด
สารพิษ พร้อมอุปกรณ์และวัสดุทางการเกษตร ณ
 บ้านของประชาชนต าบลบางกระบือท่ีเข้าร่วม
อบรม จ านวน 20 ครัวเรือน

200,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกระบือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็น
ค่าอบรม 65,300 บาท มีเป้าหมาย 20 ครัวเรือน แต่ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
อาทิ ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรมค านวณจากจ านวน
ผู้เข้าอบรม 50 คน โดยไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก
เป้าหมายเป็นใคร และมีการมอบอุปกรณ์การปลูกและผักปลอดสารพิษ 
134,700 บาท ให้กับ ประชาชน 20 ครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 6,735 บาท 
ซ่ึงค่อนข้างสูง และไม่มีความชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่าและความย่ังยืน

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 11/12



วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564

ปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ ถนนวิไลจิตต์ 
ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 
*(ล าดับโครงการท่ี 14 ของ
โครงการท่ีสนับสนุน)

ปรับผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ กว้างประมาณ 
7.10 - 8.00 เมตร ยาวประมาณ 2,570 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
20,000.00 ตารางเมตร ปรับปรุงทางเดินเท้าท้ัง
สองฝ่ัง ติดต้ังโคมไฟฟ้าตลอดแนวถนน งานทาสี 
ตีเส้นจราจร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3,882,185  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้จ่ายไฟ (Supply 
Pillar) พร้อมเซฟต้ีสวิตซ์กันน้ า ระบบการต่อลงดิน พร้อมงานติดต้ังดวงโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ตามแบบและรายการ 
จ านวน 33 ชุด และงานติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม ย้ายจุด
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 12 ชุด ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
จ านวน 3,882,185 บาท 

184,811,835รวม 27 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน สิงห์บุรี หน้า 12/12



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดนครศรธีรรมราช

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 นครศรีธรรมราช 692,798,413 109 692,774,300 57 354,661,700 52 338,112,600

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด
ที่ จังหวัด

ไมเ่ห็นควรสนับสนุนกรอบวงเงินจัดสรร
(บาท)

ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

เห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 บริหารจดัการตลาดยอ้นยคุ ด าเนินการจดัให้มสีถานที่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่อยอดจากตลาดยอ้นยคุ @ปากพนัง 
เพื่อการท่องเที่ยววถิชีมุชนและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ดังนี้
 - จา้งเหมาปรับปรุงตลาดยอ้นยคุ @ปากพนัง 
อาทิ ปรับภมูทิัศน์ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้
ทางเขา้ ท าเวทีกลางน้ า
 - จดัซ้ือซุ้มไมไ้ผ่และแคร่ไมไ้ผ่
 - ค่าตอบแทนนักแสดงพื้นบ้าน (เยาวชนในชมุชน
เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมชมุชน)
 - ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองเสียงและอปุกรณ์
 - ค่าครุภณัฑ์ขึ้นรูปผลิตภณัฑ์ภาชนะจากวสัดุ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างกลุ่มอาชพีการผลิตภาชนะ
จากวสัดุธรรมชาติ โดยขายให้กบัร้านค้าในตลาด
ยอ้นยคุ @ปากพนัง ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์

3,582,800           เทศบาลเมอืง
ปากพนัง

เทศบาลเมอืง
ปากพนัง

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยเป็นการสร้างกลุ่มอาชพี
การผลิตภาชนะจากวสัดุธรรมชาติเพื่อจ าหน่ายในตลาดของชมุชน และการ
พัฒนาตลาดเพื่อเป็นสถานที่ขายผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นเมอืง และ
ผลิตภณัฑ์ชมุชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป 2,500 คน เกษตรกร 
200 คน ผู้ประกอบการ 300 คน สร้างรายได้เพิ่มให้กบัเศรษฐกจิชมุชน 
5,600,000 บาท ในปี 2564 และ 9,600,000 บาท ในปี 2565 และมกีารจา้ง
งานในพื้นที่ 700 คน ในปี 2564 และ 1,000 ราย ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,582,800           

2 พัฒนาศักยภาพพื้นที่และชมุชน
ประมงอา่วปากพนังเพื่อสร้างอาชพี
 สร้างรายได้ รองรับแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การเกดิ
โรคระบาดไวรัสโควดิ -19

1. ยกระดับผลิตภณัฑ์ชมุชนและชอ่งทางการตลาด
เพื่อสร้างรายได้ให้กบัชมุชนฐานราก
แบบบูรณาการ (2,269,000 บาท)
 1.1 ให้ความรู้ บริการให้ค าปรึกษาและแกไ้ข
ปัญหาเทคโนโลยใีนการประกอบอาชพี ถา่ยทอด
ความรู้เทคโนโลยกีารแปรรูปสัตวน์้ า มาตรฐาน 
GMP การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
 1.2 สนับสนุนบรรจภุณัฑ์ 
 1.3 พัฒนาชอ่งทางการตลาดรูปแบบดิจติอล
แพลตฟอร์ม (สนง.ประมงจา้ง ม.วลัยลักษณ์ 
500,000 บาท)
 1.4 ปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปสัตวน์้ า 
วงเงิน 850,000 บาท

           5,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานประมง
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน
โดยเป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์้ าเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม พัฒนา
ชมุชนประมงพื้นบ้านให้เป็นแห่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์
พันธุสั์ตวน์้ า มกีลุ่มเป้าหมายเป็น ชาวประมง และกลุ่มแมบ่้านชาวประมง 
2 กลุ่ม ได้แก ่1) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปากพูน และ 2) กลุ่มแมบ่้านแปรรูป
สัตวน์้ าแหลมตะลุมพุก จ านวน 40 คน สร้างรายได้เพิ่มให้กบัเศรษฐกจิชมุชน 
12,000,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที โดยปรับลดค่าปล่อย
พันธุสั์ตวน์้ า และค่ากอ่สร้างแพพักเฝ้าระวงัพื้นที่ 2 จดุ เนื่องจากกจิกรรม
ดังกล่าวไมไ่ด้ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการอยา่งแท้จริง ซ่ึงเป็นภารกจิปกติ
ของกรมประมง วงเงิน 1,795,000 บาท

3,205,000           

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดนครศรธีรรมราช

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 1/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

 1.5 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ส าหรับการแปรรูปสัตว์
น้ าวงเงิน 119,000 บาท 
(ตู้แชเ่ยน็2/ตู้แชฝ่าทึบ2/ เคร่ืองซีล1)
 1.6 สนับสนุนโรงตากสัตวน์้ าพลังงานแสงอาทิตย์
วงเงิน 800,000 บาท
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ตามวถิชีมุชน
ประมงพื้นบ้านต้นแบบ (750,000 บาท)
 2.1 อบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวชมุชนให้แก่
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน 2 กลุ่ม รวม 40 คน 
วงเงิน 250,000 บาท
 2.2 สร้างจดุเชค็อนิเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วงเงิน 450,000 บาท
3. สร้างแหล่งอาศัยและฟื้นฟูพันธุสั์ตวน์้ าโดยการ
มส่ีวนร่วมขององค์กรชมุชนประมงท้องถิ่น 
(2,031,000 บาท)
 3.1 ท ากระโจมบ้านปลา 4 แห่ง 
วงเงิน 236,000 บาท
 3.2 ปล่อยพันธุสั์ตวน์้ า ลูกกุ้งกลุาด า/กุ้งแชบ๊วย/
ปลากระพงขาว วงเงิน 930,100 บาท
3.3 สร้างแพพักเฝ้าระวงัพื้นที่ 2 จดุ 
วงเงิน 864,900 บาท

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 2/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

3 ผลิตปุ๋ยอนิทรียช์วีภาพ สร้างงาน 
สร้างอาชพีทางเลือกให้แก่
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

1. จดัฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
ให้แกก่ลุ่ม 16 กลุ่ม จ านวน 240 คน
2. ฝึกปฏบิัติงานในการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัการผลิตแก่
กลุ่มเป้าหมาย (2,317,420 บาท) 
  - ปุ๋ยหมกัพระราชทาน 432 ตัน วงเงิน 
1,296,000 บาท (เฉล่ียกลุ่มละ 81,000 บาท)
  - ผ้ายางด า 32 มว้น วงเงินรวม 80,000 บาท 
(เฉล่ียกลุ่มละ 5,000 บาท)
  - กระสอบ 17,280 ใบ วงเงินรวม 224,620 
บาท (เฉล่ียกลุ่มละ 14,038 บาท)
  - ค่ากลับกองปุ๋ยหมกั วงเงินรวม 172,800 บาท
  - ค่าบรรจกุระสอบ วงเงินรวม 216,000 บาท
  - เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 16 เคร่ือง วงเงินรวม 32,000
 บาท
  - เคร่ืองเยบ็กระสอบ 16 เคร่ือง วงเงินรวม 
240,000 บาท
4. ติดตามประเมนิผล

           2,974,400 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

สถานีพัฒนาที่ดิน  2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ซ่ึงเป็นการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
ชวีภาพ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ covid- 19 จ านวน 30 คน เกษตรกร 210 คน และกลุ่มวสิาหกจิ
ชมุชน กลุ่มเกษตรกร 16 กลุ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กบัเศรษฐกจิชมุชน 864,000 
บาท ในปี 2564 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

2,974,400           

4 สร้างงาน สร้างอาชพี ด้านการ
เล้ียงผ้ึงโพรงไทย

1. ฝึกอบรมสมาชกิผู้เล้ียงผ้ึง จ านวน 5 รุ่นๆ ละ 
24 คน รวม 120 คน (วงเงิน 60,000 บาท)
2. ฝึกอบรมชา่งชมุชนส าหรับกอ่สร้างรังผ้ึง 
จ านวน 5 รุ่นๆละ 24 คน รวม 120 คน 
(วงเงิน 600,000 บาท)
3. ฝึกอบรมบรรจภุณัฑ์และการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จ านวน 5 รุ่นๆละ 24 คน รวม 120 คน 
(วงเงิน 240,000 บาท)
4. จดัท ารังผ้ึง แบบเปิดฝา 2 ด้าน พร้อมขาวาง 
(วงเงิน 600,000 บาท)

           2,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร (เล้ียงผ้ึง) จากการส่งเสริม
การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย แกป้ัญหาการวา่งงานให้แรงงานที่กลับบ้านเกดิสู่ภาค
เกษตร โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 120 คน 5 กลุ่มวสิาหกจิชมุชน ได้แก่
    1) วสิาหกจิชมุชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ม.8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่
    2) วสิาหกจิชมุชนมงัคุดชะอวดพูลผล ต.เกาะขนัธ ์อ.ชะอวด
    3) วสิาหกจิชมุชนบ้านน้ าด า ต.ท่าเสมด็ อ.ชะอวด
    4) วสิาหกจิชมุชนแปลงใหญ่ผ้ึงโพรง ต.เกาะขนัธ ์อ.ชา้งกลาง
    5) กลุ่มเกษตรกรเล้ียงผ้ึง ต.หลักชา้ง อ.ชา้งกลาง
2. ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี เสนอขอปรับลดวงเงินจ านวน 500,000 
บาท เนื่องจากมรีายการสนับสนุนปัจจยัการผลิตค่อนขา้งสูง คงเหลือ
งบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน 1,500,000 บาท

1,500,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 3/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

5 ฟื้นฟูเศรษฐกจิชมุชนประมง
พื้นบ้านต าบลท่าศาลาตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ การท าประมงพื้นบ้านเพื่อ
ความยั่งยนื 4 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 160 คน 
(60,800 บาท)
2. กจิกรรมสร้างบ้านสัตวน์้ า (บ้านปลา) 
(80,800 บาท)
3. จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอืท าประมงพื้นบ้าน
 (495,000 บาท) เฉล่ียรายละ 3,094 บาท
 - ลอบปู 1000 ลูก
 - อวนปลากระบอก 90 ผืน
 - อวนปู 200 ผืน
 - อวนปลากเุลา 50 ผืน
4. จดัหาอปุกรณ์ลากจงูเรือขึ้นฝ่ัง (ควา้นเรือ) 3 ชดุ
 - เคร่ืองยนต์ดีเซล 3 ตัว
 - สายสลิง

              939,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร (ประมง) จากการพัฒนา
แหล่งเพาะพันธุสั์ตวน์้ า และสนับสนุนเคร่ืองมอืประกอบอาชพี มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรกลุ่มประมงพื้นบ้าน 500 คน กลุ่มประมงพื้นบ้าน 4 กลุ่ม ได้แก ่
1) กลุ่มประมงชายฝ่ังเรือหางยาว 2) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านหน้าทับ 
ล่องเรือ 3) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านป้าสน และ 4) กลุ่มน าร่องประมง
อา่วทองค า สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกจิชมุชนประมงพื้นบ้าน 
2,700,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

939,300              

6 ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชพีการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเศรษฐกจิเพื่อ
สร้างอาชพี สร้างรายได้รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การเกดิ
โรคระบาดไวรัสโควดิ-19

1. ส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้ าจดืเศรษฐกจิในบ่อดิน/
นาขา้ว/ร่องสวนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน 
900 คน 18 รุ่น รุ่นละ 50 คน
 - ฝึกอบรมและสนับสนุนวสัดุการฝึก 
เฉล่ียรายละ 2,394 บาท
2. พัฒนาศักยภาพการเล้ียงปลานิลและปลาดุก
ในกระชงั 20 ราย  
 - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรสนับสนุนวสัดุการฝึก 
เฉล่ียราย 5,115 บาท
3. ส่งเสริมการเล้ียงปลานิลและปลาดุกในกระชงั
บก (กระชงัพลาสติกส าเร็จรูป) 160 ราย 
 - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนวสัดุ
ฝึกอบรม เฉล่ียรายละ 2,508 ราย
4. พัฒนาและสร้างเครือขา่ยอาชพีปลากดัสวยงาม
เชงิพาณิชยเ์พื่อส่งเสริมรายได้รายครัวเรือน 
20 ราย
 - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนวสัดุการ
ฝึกอบรม เฉล่ียรายละ 6,625 บาท

           3,500,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานประมง
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร (เล้ียงสัตวน์้ า) โดยเป็นการ
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงและแปรรูปสัตวน์้ าจดื มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
5,850 คน เกษตร 1,170 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2,700,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,500,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 4/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

5. ส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เสริม
รายได้ในครัวเรือน 50 ราย
 - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรและสนับสนุนวสัดุการ
ฝึกอบรม เฉล่ียรายละ 3,150 บาท
6. เพิ่มมลูค่าการแปรรูปปลาดุกร้า 1 กลุ่ม 20 ราย
 - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรและ สนับสนุนวสัดุการ
ฝึกอบรม เฉล่ียรายละ 1,950 บาท

7 ยกระดับผลิตภณัฑ์วสิาหกจิชมุชน
เคร่ืองแกงสมนุไพรบ้านล าหัก
สู่มาตรฐานอาหารและยา (อย.)

1. ฝึกอบรมเกษตรกร เร่ือง การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ให้ได้มาตรฐาน อ.ย. 2 วนั จ านวน 20 คน 
(6,000 บาท)
2. ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่ผลิต
ให้ได้มาตรฐาน (450,000 บาท)
3. สนับสนุนปัจจยัการผลิตในการพัฒนาบรรจุ
ภณัฑ์
สนับสนุนปัจจยัการผลิต 2,100 บาท/ราย
  - ถงุพลาสติกสูญญากาศ ขนาด 9x25 cm. 
2,500 ใบ
  - ถงุพลาสติกสูญญากาศ ขนาด 11x30 cm. 
2,400 ใบ
  - สต๊ิกเกอร์ตราสินค้า 20,000 บาท
4. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธผ์ลิตภณัฑ์เพิ่ม
ชอ่งทางการตลาด (2,000 บาท)

              500,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน 
โดยเป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกงให้ได้มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวสิาหกจิชมุชน
เคร่ืองแกงสมนุไพรบ้านล าหัก สมาชกิ 20 คน สร้างรายได้เพิ่มให้กบัเศรษฐกจิ
ชมุชน 40,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 5/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

8 เพิ่มศักยภาพแรงงานให้มี
มาตรฐานฝีมอืรองรับการจา้งงาน

กจิกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชพีเสริม 
จ านวน 52 รุ่น รวมทั้งหมด 950 คน 
(รุ่นละประมาณ 20 คน)
1. การฝึกอบรมเพื่อรองรับการจา่ยค่าจา้งตาม
มาตรฐานฝีมอื 240 คน
 1.1 ชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร 100 คน
 1.2 ชา่งเคร่ืองปรับอากาศ 100 คน
 1.3 ชา่งเชื่อมอาร์กโลหะ 40 คน
2. การประเมนิรับรองความรู้ ความสามารถ 
จ านวน 270 คน
 2.1 ชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร 150 คน
 2.2 ชา่งเคร่ืองปรับอากาศ 90 คน
 2.3 ชา่งเชื่อมอาร์กโลหะ 30 คน
3. การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพแรงงาน 
จ านวน 440 คน
 3.1 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 40 คน
 3.2 ชา่งเชื่อมประกอบผลิตภณัฑ์ 40 คน
 3.3 ชา่งซ่อมตัวถงัรถยนต์ 40 คน

           3,748,500 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 22 นศ

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการ
ฝึกอบรมอาชพีเสริม ให้มคีวามรู้และทักษะในการประกอบอาชพี
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 52 รุ่น รวมทั้งหมด 950 คน มกีารเพิ่ม
การจา้งงานให้กบัเศรษฐกจิชมุชน 710 คน ในปี 2564 และ 240 คน ในปี 
2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

3,748,500           

 3.4 ชา่งซ่อมเคร่ืองยนตร์เล็กเพื่อการเกษตร 
จ านวน 40 คน
 3.5 การต่อเรือไฟเบอร์ 
 3.6 ชา่งปูกระเบื้อง 
 3.7 สาขาปูน 
 3.8 สาขาประกอบธรุกจิกาแฟ 
 3.9 บาริสต้า 
 3.10 ท าเบเกอร่ี 
 3.11 ประกอบอาหารไทย

.

9 ส่งเสริมทักษะอาชพีกลุ่มนักเรียน
พลเมอืงปากน้ าฉวาง

ฝึกทักษะด้านอาชพีแกเ่ด็กและเยาวชนใน
ครอบครัวเปราะบาง นักเรียนพลเมอืง และ
นักเรียนในระบบ กศน. หลักสูตรผ้ามดัยอ้ม 
จ านวน 3 รุ่นๆละ 30 คน จ านวน 2 วนั

              246,600 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ

มั่นคงมนุษยจ์งัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการ
ฝึกอบรมอาชพี (ผ้ามดัยอ้ม) สร้างอาชพีเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความเขม้แขง็ให้
ชมุชน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง 90 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น และมคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

246,600              

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 6/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

10 ส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
ฝึกอบรมอาชพีระยะส้ัน

กจิกรรมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน
1. ฝึกอบรมอาชพีงานประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดต้ังโปรแกรม 30 ชั่วโมง 20 คน/รุ่น 5 รุ่น
2. ฝึกอาชพีงานมุ้งลวดอลูมเินียม 30 ชั่วโมง 
20 คน/รุ่น  5 รุ่น
3. ฝึกอบรมอาชพีงานติดต้ังจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมและทีวดิีจติอล 30 ชั่วโมง 20 คน/รุ่น  
3 รุ่น

           1,300,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

วทิยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการ
ฝึกอบรมอาชพีพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ผู้ตกงาน 260 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น และมคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที

1,300,000           

11 พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชพีสร้างความเขม้แขง็
ที่ยั่งยนืให้กบัชมุชน

กจิกรรมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนจ านวน 600 คน จ านวน 15 หลักสูตร
อาทิ
1. ชา่งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 2 กลุ่ม (90 ชม.)
2. ชา่งติดต้ังเดินสายไฟฟ้าอาคาร 2 กลุ่ม (75 ชม.)
3. ชา่งติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า solar cell
4. ขนมอบ
5. ซ่อมจกัรยาน
6. ชา่งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
7. ชา่งตัดผม

           3,880,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

วทิยาลัยสารพัดชา่ง
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการส่งเสริม
การตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการ
ฝึกอบรมอาชพีพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ผู้ตกงาน 600 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น และมคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ สามารถด าเนินการได้ทันที

3,880,000           

12 ส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกจิชมุชน
กลุ่มนครต าบลสามต าบล

1. การฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกจิชมุชน
(4,100 บาท)
2. การจดัซ้ือครุภณัฑ์ส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกจิ
ชมุชนกลุ่มนคราต าบลสามต าบล (725,000 บาท)
 - เคร่ืองบรรจชุาพร้อมเชอืก และ Tag label 
(แบบถว้ยตวง)
 - เคร่ืองบดละเอยีดสมนุไพรพร้อมร่อนในตัว
 - ตู้อบสมนุไพร 12 ถาด

729,300              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามต าบล

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) โดยเป็นการฝึกอบรมและ
สนับสนุนครุภณัฑ์การผลิตชาสมนุไพร มกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวสิาหกจิชมุชน
กลุ่มนครต าบลสามต าบล 1 กลุ่ม รวม 48 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2,880,000 
บาท และมกีารจา้งงานเพิ่มขึ้น 8 คน ในปี 2564 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น และมคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ สามารถด าเนินการได้ทันที

729,300              

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 7/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

13 พัฒนาเส้นทางชนบทกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแอง่ 
ชว่งที่ 1 (จดุเชื่อมต่อถนนคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
39-006 สายหัวสะพานวงัลง-ในทุด)

เกล่ียปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอดัแล้วท าการเท
คอนกรีตผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 1,000 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร พร้อมท าการถม
ไหล่ทางด้วยดินลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละประมาณ 
0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ถมไหล่ทางรวมไมน่้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ 
พร้อมท าการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น
ขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 4 จดุ ๆ ละ 
6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

           2,875,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงชงิ

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ยางพารา ทุเรียน มงัคุด ในพื้นที่ออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,296 คน สามารถลด
ต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 2,875,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,875,000           

14 พัฒนาเส้นทางชนบทกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวตัร
ด้วนชว่งที่ 1 (จดุเชื่อมต่อถนน
คอนกรีตสายห้วยแอง่) บ้านปากลง 
หมู่ที่ 6 ต าบลกรุงชงิ อ าเภอ
นบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เกล่ียปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอดัแล้วท าการเท
คอนกรีตผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 500 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตรพร้อมท าการถม
ไหล่ทางด้วยดินลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละประมาณ 
0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ถมไหล่ทางรวมไมน่้อยกวา่
 500 ตารางเมตร ตลอดสายพร้อมท าการวางท่อ
คอนกรีตค.ส.ล. มอก.ชั้นขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จดุ ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย C22:C23

           1,396,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงชงิ

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ยางพารา ทุเรียน มงัคุด มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,296 คน 
สามารถลดต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 1,396,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,396,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 8/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

15 ปรับปรุงถนนสายมะมว่งแถว - 
สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2 - 
หมู่ที่ 7) ต าบลนาสาร อ าเภอพระ
พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช

โดยการยกระดับพื้นทางเดินด้วยวสัดุดินลูกรัง
กวา้ง6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง
645.00 เมตร พร้อมเกล่ียปรับแต่งระดับบด
อดัแน่นและกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ
ผิวทางเดิมผิวจราจรคอนกรีตกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 645.00 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 3,225.00 เมตร ตีเส้น
แบ่งทิศทางการจราจรกวา้ง 10 เซนติเมตร พื้นที่
รวมไมน่้อยกวา่ 162.00 ตารางเมตร ติดต้ังป้าย
จราจรจ านวน 8 ป้าย พร้อมลงวสัดุไหล่ทางด้วย
หินคลุกกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร และวางท่อ 
ค.ส.ล. Æ 0.80เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 553.00 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 1 ป้าย

           4,479,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลนาสาร  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ยางพารา ปาล์มน้ ามนั มงัคุด และพืชผักสวนครัว มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 500 คน และเกษตรกร 1,500 คน ในปี 2564 สามารถลด
ต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 4,479,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,479,000           

16 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สาย 3067 หมุ่ที่ 1 บ้านน้ าร้อน 
ต าบลส่ีขดี อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
จ านวน 1 สายทาง

           4,657,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส่ีขดี

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางเขา้วดัเจดียแ์ละบ่อ
น้ าร้อนส่ีขดี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจงัหวดั นอกจากนั้นยงัเป็น
เส้นทางกระจายสินค้าเกษตรของชมุชนสู่ตลาด ได้แก ่ยางพารา 5,000 ไร่ 
ปาล์มน้ ามนั 3,000 ไร่ ทุเรียน 4,000 ไร่ และผลไมอ้ื่นๆ 1,000 ไร่ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 500 คน นักท่องเที่ยว 200 คน สามารถลดการ
เกดิอบุัติเหตุ จ านวน 200 คนต่อปี และเสร้างรายได้เพิ่ม 5,000,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,657,000           

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 
182-24 สายชลประทานเหนือ 
หมู่ที่ 2 บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบล
หูล่อง อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 182-24 สายชลประทานเหนือ 
หมู่ที่ 2 บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลหูล่อง โดยกอ่สร้าง
ถนนขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,460 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน 3 จดุ 
รายละเอยีดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่องก าหนด

           1,558,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหูล่อง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
 OTOP ระดับห้าดาวของจงัหวดั (กลุ่มท าการผลิตขนมลา) มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 500 คน และเกษตรกร 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,558,600           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 9/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

18 กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา แบบ
POG ระบบขนาดใหญ่ L ตามแบบ
บัญชนีวตักรรมไทย หมู่ที่ 3 ต าบล
ป่าระก า อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา แบบ POG ระบบ
ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลัง
การผลิต 10 ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 
ตามแบบบัญชนีวตักรรมไทย รหัส 01020003 
ฉบับเพิ่มเติมเดือน กมุภาพันธ ์2564

           5,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าระก า

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างระบบผลิตน้ าประปา แบบ POG 
ระบบขนาดใหญ่ L มกีลุ่มเป้าหมายเป็นการจา้งงานประชาชน จ านวน 4,490 
คนสามารถสนับสนุนรายได้จ านวน 4,500,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,200,000           

19 กอ่สร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว 
ขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทย
ร่วมสมยั ตามแบบกรมการ
ท่องเที่ยวเลขที่แบบ 
DOT.16/2561 จ านวน 1 หลัง

กอ่สร้างอาคารศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว ขนาด
ใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมยั ตามแบบ
กรมการท่องเที่ยว เลขที่แบบ DOT.16/2561 
จ านวน 1 หลังระยะเวลาด าเนินงาน ต้ังแต่เดือน 
กรกฎาคม -ธนัวาคม พ.ศ. 2564

           2,047,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลฉลอง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการกอ่สร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหมน่้ าตกในหนาน ส าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาวดัเจดีย ์
(ไอไ้ข)่ ให้เขา้มาท่องเที่ยวในชมุชน และประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อ covid - 19 ที่กลับถิ่น ได้มาขายสินค้า เพื่อสร้าง
รายได้ให้กบัชมุชน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 40 คน เกษตรกร 1,000 คน
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 300 คน เด็กและเยาวชน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,047,000           

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอนามยั
บ้านบางไทรนนท์ - บ้านบางคุระ 
หมู่ที่ 3, 4, 5 ต าบลบ้านใหม ่
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายอนามยับ้านบางไทรนนท์ - บ้านบางคุระ
หมู่ที่ 3, 4, 5 ต าบลบ้านใหม ่ผิวจราจรกวา้ง 4
เมตร ระยะทาง 4,750 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 19,000 ตารางเมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ ์1 ป้าย

           9,341,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว ส้มโอทับทิมสยาม และผลผลิตจากไร่นาสวนผสม 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 550 ครัวเรือน สามารถลดต้นทุน
รวมเป็นเงินจ านวน 800,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,341,000           

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแหลมปี-้บางลึก หมู่ที่ 1 - 2 
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก อ าเภอ
ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปี-้
บางลึก ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 
3,355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 16,775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

          16,112,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพนัง

ตะวนัตก

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร จาก
สวนปาล์ม สวนส้มโอ และนาขา้ว มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 210 
ครัวเรือน สามารถลดต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 16,112,300 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

16,112,300          

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 10/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านชมุชน หมู่ที่ 11 ต าบล
คลองกระบือ อ าเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
คอนกรีตกวา้ง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2.4 กโิลเมตร

           7,511,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ปาล์มน้ ามนั นาขา้ว เพาะเล้ียงสัตวน์้ า มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 500 คน
สามารถลดต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 7,511,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,511,000           

23 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. และขยาย
ถนน ค.ส.ล. สายชลประทานทั้ง
สองฝ่ังถนน

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายถนน ค.ส.ล. 
สายชลประทานทั้งสองฝ่ังถนน โดยใชท้่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. กวา้ง 1.50 x 1.50 เมตร ทุกระยะ
10 เมตรและขยายถนน ค.ส.ล. กวา้งขา้งละ 4.50 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ขยายถนนไมน่้อยกวา่ 1,665 ตารางเมตร 
ตามแบบของเทศบาลต าบลเชยีรใหญ่

           4,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เชยีรใหญ่

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร และ
ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวในชมุชน ได้แก ่ตลาดริมน้ าเชยีรใหญ่ มกีลุ่ม
เป้าหมายเป็นประชาชน 3,000 คน เกษตรกร 2,000 คน ผู้ประกอบการ 500 
คนและนักท่องเที่ยว 5,000 คน สามารถลดต้นทุนรวมเป็นเงินจ านวน 
4,600,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,600,000           

24 ปรับปรุงถนนสายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4215 ตอนแยก
ทางหลวงหมายเลข 401 หมู่ที่ 1, 9 
และหมู่ที่ 4 ต าบลสิชล - ต าบลส่ีขดี

ท าการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับผิว
จราจรเดิม Overlay ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ปูทับไม่
น้อยกวา่ 29,700 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่ง
ชอ่งจราจร รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
อบต.สิชล

           9,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสิชล

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แกป่าล์มน้ ามนั  ทุเรียน  มงัคุด และเป็นเส้นทางท่องเที่ยว มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 9,500 คน เกษตรกร 4,800 คน และนักท่องเที่ยว 5,000 คน 
สามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวเขา้มาในชมุชน 5,000 คน ในปี 2564 และ 
เพิ่มขึ้น 7,000 คน ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,900,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 11/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

25 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาพนมยงู หมู่ที่ 
4, 7 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

บุกเบิกถนนให้ได้ความกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 10,800 ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จดุ ๆ ละ 10 ท่อน วางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60X1.00 เมตร 
จ านวน 7จดุ ๆ ละ 10 ท่อน วางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60X1.00 เมตร 
จ านวน 1 จดุ ๆ ละ 15 ท่อน พร้อมตีเส้นจราจร 
(เส้นขา้ง + เส้นกลาง) ขนาด 0.10 เมตร เป็น
ระยะทาง 1,800 เมตรและติดต้ังป้าประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอยีดปริมาณงานและแบบแปลน
ทีก าหนด

           7,311,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนทอง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ทุเรียนหมอนทอง ส้มโอขาวทองดี ฝร่ังกมิจ ูรวมทั้ง
การขนส่งพืชผัก ได้แก ่ขา้วโพด ถั่วลิสง ขา้วสังขห์ยด มนัหอม ถั่วฝักยาว 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,874 คน นักท่องเที่ยว 2,000 คน และ
เกษตรกร 2,000 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 8,190,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,311,000           

26 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลังโรงงานปลาป่น หมู่ที่ 13 
ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง
6.00 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 
เมตร พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,520 ตารางเมตร

           5,846,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
มงัคุด ปาล์มน้ ามนั ยางพารา ทุเรียน ลองกอง โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 5,000 คน และเกษตรกร 
3,000 คนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,846,000           

27 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายโสภณ - 
ถ้ าหลอด หมู่ที่ 7, 13 ต าบล
เปล่ียนอ าเภอสิชล

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
3,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 18,800 ตารางเมตร

           8,010,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปล่ียน

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
มงัคุด เงาะ ทุเรียน ยาสูบ ยางพารา ลองกอง ปาล์ม น้ ามนั มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,200 คน และเกษตรกร 378 คน สามารถลดต้นทุนรวมเป็น
เงินจ านวน 8,010,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

8,010,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 12/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

28 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารใน
- นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3, 12, 2
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง
4.00 เมตร ยาว 5,630 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อย
กวา่ 22,520 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย

           9,180,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาย

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ทุเรียน เงาะ มงัคุด ยางพารา ปาล์มน้ ามนั และอาหารทะเล มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 1,500 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 100 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,180,000           

29 บุกเบิกกอ่สร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านบน-น้ าตกขนุน้ า หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช

1.บุกเบิกกอ่สร้างถนนหินคลุกสายบ้านบน-น้ าตก
ขนุน้ า หมู่ที่ 5 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมอืง 
นครศรีธรรมราช ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
3,600,000 เมตร เสริมดินลูกรังพื้นทางเดิมหนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร เสริมหินคลุก หนา 0.15 เมตร
2.เรียงหินป้องกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง ขนาดฐานกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

           8,090,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลท่าง้ิว  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อเขา้แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ขนุน้ า มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

8,090,000           

30 ปรับปรุงและบูรณะผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลักจอก
- นภดล หมู่ที่ 2,6 ต าบลไทยบุรี 
อ าเภอท่าศาลา S

ปรับปรุงและบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวทางกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทาง 1,820 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไมน่้อย
กวา่ 9,100 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด

           4,433,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยบุรี

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
การประมง และปศุสัตว ์ปาล์มน้ ามนั สวนพืชผัก เล้ียงกุ้ง เล้ียงปลา เล้ียงแพะ 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,500 คน สามารถลดต้นทุนรวม
เป็นเงินจ านวน 4,433,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,433,000           

31 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวดัยางใหญ่ หมู่ที่ 5, 6, 4 
ต าบลท่าขึ้น อ าเภอท่าศาลา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชว่งที่ 1) 
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งเฉล่ีย
ขา้งละ 1.00  เมตร ระยะทาง 235 เมตร (ชว่งที่ 2)
กอ่สร้างพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย 7.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร (ชว่งที่ 3) 
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้งเฉล่ีย
ขา้งละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร 
(ชว่งที่ 4) ปรับปรุงผิวจราจร ASPHAL 
CONCRETE หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 9,075 ตารางเมตร

          13,512,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขึ้น

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางเขา้สู่แหล่ง
ท่องเที่ยว "วดัยางใหญ"่ (ตาพรานบุญ) และขนส่งผลผลิตเกษตร ได้แก ่
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ทุเรียนหมอนทอง และพืชผักต่าง ๆ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 4,000 คน สามารถลดต้นทุนรวม
เป็นเงินจ านวน 13,512,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

13,512,000          

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 13/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนทะเล - ส านักงาน
ตรวจคนเขา้เมอืง หมู่ที่ 2 ต าบล
ปากพูน อ าเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,532.0  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 12,660 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

           9,555,000 เทศบาลเมอืงปากพูน เทศบาลเมอืงปากพูน  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่
ประมง ปาล์มน้ ามนั และเพื่อการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรม มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 100 คน และเกษตรกร 100 คน ผู้ประกอบการ 50 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,555,000           

33 ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวง 
401-บ้านไสสับ (นศ.ถ1-0068) 
ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวง 401-บ้านไสสับ 
(นศ.ถ1-0068)  ชว่งที่ 1 กโิลเมตร 2+500 - 
กโิลเมตร 4+000 ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่
4,500 ตารางเมตร ชว่งที่ 2 กโิลเมตร 5+050 - 
กโิลเมตร 6+000 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 9.00 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,550 
ตารางเมตร พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวา้ง ขา้งละ 2.00 เมตร ยาว 40 เมตร 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

          21,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อเป็นเส้นทางเขา้สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญวดัเจดียไ์ข ่มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 90,000 คน และ
เกษตรกร 50,000 คน ผู้ประกอบการ 3,000 คน และนักท่องเที่ยว 5,000 คน 
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30,000 บาท ในปี 2564 และ 50,000 บาท 
ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

21,000,000          

34 ปรับปรุงถนนสายบ้านไสยาสน์ - 
บ้านป่าแต้ว (นศ.ถ.1-0116) ต าบล
บ้านนิคม อ าเภอบางขนั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงถนนสายบ้านไสยาสน-์บ้านป่าแต้ว 
(นศ.ถ.1-0116) โดยท าการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 
4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 32,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช

          22,000,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าเกษตรออก
จากพื้นที่ปลูกยางพาราขนาดใหญ่ 94,863 ไร่ ออกสู่ตลาด มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 34,900 คน เกษตรกร 7,500 คน ผู้ประกอบการธรุกจิชมุชน 10 คน
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 70,500,000 บาทต่อปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

22,000,000          

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 14/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายสุขาภบิาลอ าเภอ
ชะอวด-บ้านขอนหาด (นศ.ถ
1-0115) ต าบลขอนหาด ต าบล
นางหลง อ าเภอชะอวด จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
สุขาภบิาลอ าเภอชะอวด - บ้านขอนหาด (นศ.ถ
1-0115) แบบ Pavement In-Place Recycling
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
20,000 ตารางเมตร (กม.10+300-กม.12+800) 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

           9,500,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ขา้ว ยางพารา มงัคุด ทุเรียน กระจดู 
ปลาดุกร้า และผ้าทอพื้นเมอืง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20,000 คน 
เกษตรกร 10,000 คน ผู้ประกอบการ 60 คน และกลุ่มวสิาหกจิชมุชน 40 กลุ่ม
สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพื่มขึ้น 120,000,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,500,000           

36 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพาราสายน้ าตกท่าแพ หมู่ที่ 14
 ต าบลชา้งกลาง อ าเภอชา้งกลาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

ชว่งที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,235 เมตร เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา กวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 8,645 ตารางเมตร
ชว่งที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา 
กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,855 ตารางเมตร

          10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชา้งกลาง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ทุเรียน เงาะ จ าปาดะ มงัคุด หมาก 
ยางพารา มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และเกษตรกร 1,200 คน 
ผู้ประกอบการ 2 คน และนักท่องเที่ยว 550 คนต่อปี สามารถลดต้นทุนได้ 
350,000 บาท ในปี 2564 และ 40,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

10,000,000          

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.167-24 สายปลายนา-
ควนแบก ชว่ง กม.ที่ 3+000-8+300
หมู่ที่ 4, 6 ต าบลสามต าบล อ าเภอ
จฬุาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง
6 เมตร ยาว 5,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 31,800 ตารางเมตร

          25,490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามต าบล

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน จากสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามนั 
สวนผลไม ้ทุเรียน มงัคุด ลองกอง และพืชผัก มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
2,000 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30,000,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

25,490,000          

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 15/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

38 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สระไคร - ควนพัง หมู่ที่ 13 อ าเภอ
เฉลิมพระเกยีรติ

 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระไคร - 
ควนพัง หมู่ที่ 13 อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทางยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร

           7,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหลวง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั 
4,000 ไร่ มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,700 คน สามารถลดต้นทุนได้ 
6,000,000 บาท ในปี 2564 และ 12,000,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

7,000,000           

39 ซ่อมสร้างถนนสายปากเนตร - 
ต้นง้ิว หมทูี่ 4,5 ต าบลชะเมา 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร

           4,485,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลชะเมา  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว พริก 
คะน้า ผักช ีมะเขอื มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 10,000 คน สามารถลด
ต้นทุนได้ 250,000 บาท ในปี 2564 และ 300,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,485,000           

40 ซ่อมสร้างถนนสายวดัลาว - 
หน าหยอ่ม หมทูี่ 6 ต าบลชะเมา 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร

           1,495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลชะเมา  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว พริก 
คะน้า ผักช ีมะเขอื มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 10,000 คน สามารถลด
ต้นทุนได้ 250,000 บาท ในปี 2564 และ 300,000 บาท ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

1,495,000           

41 ซ่อมสร้างถนนสายขา้งวดั
บางมลูนาก หมู่ที่ 7 ต าบลชะเมา 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 344 เมตร หรือมพีื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 1,376 ตารางเมตร

              680,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลชะเมา  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว พริก 
คะน้า ผักช ีมะเขอื มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 10,000 คน สามารถลด
ต้นทุนได้ 250,000 บาท ในปี 2564 และ 300,000 บาท ในปี 2565 และสร้าง
รายได้เพิ่ม 5,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

680,400              

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 16/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ต าบล
หน้าสตน อ าเภอหัวไทร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกวา้งตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกวา่ 350 ลูกบาศกเ์มตร ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงส าหรับ อปท. และแบบ เทศบาลต าบล
หน้าสตนก าหนด

           5,532,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
หน้าสตน

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
เกษตร ได้แก ่มะพร้าว รวมถงึสินค้าด้านการประมงชายฝ่ัง เชน่ กุ้ง หอย ปู 
ปลาออกสู่ตลาดได้อยา่งรวดเร็ว มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,514 คน 
เกษตรกร 689 คน และผู้ประกอบการ 15 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,532,800           

43 ปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย ์
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะเพชร 
อ าเภอหัวไทร

ปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย ์โดยใชว้สัดุลูกรัง
ท าผิวจราจรขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20เมตร ระยะทาง 2,620 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 13,100 ตารางเมตร ใชว้สัดุ
ลูกรังท าผิวจราจรปริมาตรไมน่้อยกวา่ 2,620 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งและ
บดอดัแน่น พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย

           2,631,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เกาะเพชร

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร การประมง ปศุสัตวป์าล์มน้ ามนั ได้แก ่พืชผัก เล้ียงกุ้ง 
เล้ียงปลา เล้ียงแพะ มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,800 คน และเกษตรกร 
120 คน สามารถลดต้นทุน 2,631,000 บาท ในปี 2564 และ 2,631,000 บาท 
ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,631,000           

44 ปรับปรุงภมูทิัศน์ แหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลบ้านหน้าศาล หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 7 หน้าสตน

1.กอ่สร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร
2.ปรับแกร้างระบายน้ า (เดิม) ยาวไมน่้อยกวา่ 
440 เมตร
3.กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ความยาว 85 เมตร ตามแบบของเทศบาล
ต าบลหัวไทร

           2,530,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลหัวไทร  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
บ้านหน้าศาล มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,385 คน สามารถลดต้นทุนได้ 
2,631,000 บาท ในปี 2564 และ 2,530,000 บาท ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,530,000           

45 กอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ริมคลองปากนคร หน้าวดัมขุธารา

กอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ริมคลอง
ปากนคร หน้าวดัมขุธารา กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อมมทีางลง

3,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ปากนคร

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.ริมคลอง
ปากนคร หน้าวดัมขุธารา เพื่อรองรับการค้าขายทางน้ า (ตลาดน้ า) และการ
ขนส่งสินค้าอาชพีประมง มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 6,309 คน 
และนักท่องเที่ยว 300 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,000,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 17/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

46 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนเทวบุรี จดุเร่ิมต้น
จากถนนกะโรม ไปทางทิศใต้
ถงึบริเวรณโรงแรมเจวี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05
เมตร กวา้ง 6.30-11.30 เมตร ยาว 1,450.00 
เมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามรูปแบบรายการ

5,000,000           เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร การประมง ปศุสัตว ์ได้แก ่ทุเรียน มงัคุด เงาะ มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 10,000 คน และเกษตรกร 5,000 คน สามารถลดต้นทุนได้ 
1,000,000 บาท ในปี 2564 และ 500,000 บาท ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,000,000           

47 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบ
พร้อมกอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง 
หมู่ที่ 7 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอ
ท่าศาลา

ท าการร้ือถอนพื้นทางเดิมและถมดินบริเวณถนนที่
ถกูน้ ากดัเซาะแล้วท าการเทคอนกรีตผิวจราจร
ใหม ่ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมกอ่สร้าง
เขื่อนป้องกนัตล่ิงโดยใชก้ล่องเกรเบี้ยนบรรจใุหญ่
ขนาด 15/30 ความยาว 100 เมตร ลาดชนั 8.00 
เมตร พร้อมถมดินปรับหลังตล่ิงตลอดแนว 
ตามรายละเอยีดแบบแปลน อบต.หัวตะพาน

           6,155,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวตะพาน

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว ์ได้แก ่ทุเรียน มงัคุด เงาะ 
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน เกษตรกร 200 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

6,155,800           

48 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.148 - 05  
ถนนสายบ้านบางไชยปก หมู่ที่ 8 
ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบางไชยปก 
ผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร

           4,252,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร การประมง และปศุสัตว ์ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั ขา้ว การเล้ียง
สัตวน์้ า มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และเกษตรกร 500 คน 
สามารถลดต้นทุน 250,000 บาท ในปี 2564 และ 300,000 บาท ในปี 2565
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,252,700           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 18/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแหลมทองพัฒนา หมู่ 2 ต าบล
บางตะพง อ าเภอปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายแหลม
ทองพัฒนา หมู่ 2 ต าบลบางตะพง ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,610 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 6,440 ตารางเมตร จ านวน
1 สายทาง

           5,542,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางศาลา

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั มะพร้าว พริก มะเขอื ฟักทอง 
ฟักเขยีว มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป 140 ครัวเรือน สามารถลดต้นทุน
ให้เกษตรกรไมน่้อยกวา่ 196 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

5,542,000           

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายนายมอ่ม หมู่ที่ 6 ต าบล
เขาแกว้ อ าเภอลานสกา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร

           3,296,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาแกว้

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่มงัคุด ทุเรียน จ าปาดะ สะตอ มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 50 คน และเกาตรกร 50 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
1,116,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,296,000           

51 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายขา้งโรงเรียนสระบัว -
 สะพานบ่อไหล หมู่ที่ 6 ต าบล
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,526 เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหาราส่วนต าบลท่าศาลา

           2,618,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ได้แก ่มงัคุด และยางพารา 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,618,000           

52 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายป่ายางหลวง - 
เขตต าบลโพธิท์อง หมู่ที่ 6 ต าบล
ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,437 เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหาราส่วนต าบลท่าศาลา

           3,021,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร ได้แก ่มงัคุด และยางพารา 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

3,021,000           

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 19/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

53 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายชมุชน
บ้านเพิง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเพิง 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร โดยใช้
แอสฟัลท์ติก พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 2 ป้าย

           4,060,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพิง

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ปาล์มน้ ามนั ขา้ว มะพร้าว และนาขา้วอนิทรีย ์
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,127 คน เกษตรกร 800 คน ผู้ประกอบการ 30
คน และนักท่องเที่ยวเชงิเกษตร 300 คน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2,000,000
บาท ในปี 2564 และ 3,500,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

4,060,200           

54 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวธิ ีPavemnent 
In-Place Racyling และเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรี สายแยก 
ทล.4341-บ้านฝายท่า หมู่ที่ 8,1 
(นศ.ถ.108-03) ต าบลทุ่งใส 
อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวธิ ี
Pavemnent In-Place Racycling และเสริมผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 18,200 ตารางเมตร สายแยก 
ทล.4143 - บ้านฝายท่า หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งใส 
อ าเภอสิชล

          11,140,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลทุ่งใส  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางประมง ได้แก ่กุ้ง หอย ปู ปลา มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 9,500 
ราย เกษตรกร 1,800 คน ผู้ประกอบการ 150 คน และนักท่องเที่ยว 6,000 คน
 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 350,000 บาท/เดือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

11,140,000          

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวรีะ - นบนายเปล่ียน
 หมู่ที่ 6 ต าบลคลองเส 
อ าเภอถ้ าพรรณรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายวรีะ - นบนายเปล่ียน  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร

           2,166,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเส

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ยางพารา ปาล์มน้ ามนั ทุเรียน เงาะ มงัคุด และ
ลองกอง มกีลุ่มเป้าหมาย 583 คน และเกษตรกร 350 คน สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 540,000 บาท 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

2,166,000           

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเสนอ การะศรี หมู่ที่ 5 
ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

              346,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
พรหมโลก

 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยเป็นการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่มงัคุด เงาะ ทุเรียน และเป็นเส้นทางเขา้สถานที่
ท่องเที่ยว น้ าตกพรหมโลก 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

346,000              

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 20/21



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสงัคมฯ

กิจกรรมที่ โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

57 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
เดิมน ากลับมาใชใ้หม ่(Asphalt 
Hot Mix Recycling) ในทางหลวง
หมายเลข 401 ตอนควบคุมที่ 
0502 ตอน สิชล - ท่าแพ ระหวา่ง 
กโิลเมตร 277+280 - 280+560 
LT., RT ต าบลปากพูน อ าเภอ
เมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน ากลับมา
ใชใ้หม ่(Asphalt Hot Mix Recycling) ในทาง
หลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุมที่ 0502 ตอน 
สิชล - ท่าแพ ระหวา่ง กโิลเมตร 277+280 - 
กโิลเมตร 280+560 LT., RT 6.560 กโิลเมตร 
(37,000 ตารางเมตร) ต าบลปากพูน อ าเภอเมอืง
นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช

          30,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานทางหลวง
ที่ 16 

แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราช

ที่ 1

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อเขา้สู่
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ ได้แก ่หมู่บ้านคีรีวง วดัธาตุน้อย อทุยานแห่งชาติ
หาดขนอม เขาพลายด า น้ าตกกรุงชงิ จดุชมววิเขาธง อทุยานแห่งชาติเขาหลวง
 และวดัเจดีย ์(ไอไ้ข)่ และใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทั้งในภาคอตุสาหกรรม
และเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจงัหวดัในพื้นที่ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย
 ได้แก ่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา สภาพถนนเดิมช ารุดเสียหาย
เกดิการล่ืนไถลของผิวทาง (Skin Resistance) และเกดิร่องล้อ (Rutting) ท าให้
เป็นอนัตรายต่อผู้ใชถ้นน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่สัญจรและขน
ส่งผ่าน20,000 คนต่อวนั มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่ 40 ราย รายละ 300 บาท 
เป็นเวลา120 วนั คิดเป็นเงิน 1,440,000 บาท   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

30,000,000

       356,956,700        354,661,700รวม 57 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 21/21



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เสริมสร้างและพัฒนาอาชพี ลด
รายจา่ย เพิ่มรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
นครศรีธรรมราช

1.สร้างงานสร้างอาชพี ลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ 
ตามเมนูอาชพีทางเลือก ให้แก ่ประชาชน 7,494 
ราย (30,217,300 บาท)
1.1 อบรมฝึกทักษะอาชพีแกค่รัวเรือน 20 
หลักสูตร
1.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต อาทิ
 - วสัดุฝึกสาธติปลูกผัก 2,650 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 1,800 บาท)
 - วสัดุฝึกสาธติเล้ียงไขไ่ก ่2,650 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 3,800 บาท)
 - ครุภณัฑ์ในการผลิตไกศ่รีวชิยัแปรรูปอาหาร 
   50 ราย อาทิ เตายา่ง เคร่ืองอบ
 - วสัดุฝึกสาธติเล้ียงปลาดุก 200 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 2,000 บาท)
 - วสัดุฝึกสาธติเพาะเห็ด 250 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 3,200 บาท)
 - วสัดุฝึกสาธติพืชสมนุไพรแผนไทย 20 ราย    
   (เฉล่ียรายละ 5,810 บาท)

         39,980,100 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมมกีลุ่มเปูาหมายจ านวนมากไม่
สอดคล้องกบัสถานการณ์ covid-19 ไมร่ะบุผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ
ครุภณัฑ์หลังโครงการแล้วเสร็จ  และขาดความเหมาะสมด้านงบประมาณ 
เนื่องจากขาดรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนวสัดุฝึกสาธติ ไมส่ามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าใชจ้า่ย

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดนครศรธีรรมราช

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 1/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

2.พัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชพีสินค้าชมุชน 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ชมุชนท่องเที่ยว ให้แกก่ลุ่ม
อาชพี 7 กลุ่ม 320 คน (6,959,900 บาท)
 2.1 อบรมฝึกปฏบิัติทักษะกลุ่มอาชพี  OTOP 
ชมุชนท่องเที่ยว 
 2.2 สนับสนุนปัจจยัการผลิต อาทิ
- วสัดุฝึกสาธติ กลุ่มขนมจนี 30 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 4,600 บาท)
- วสัดุฝึกสาธติ กลุ่มปลาดุกแปรรูป 30 ราย    
   (เฉล่ียรายละ 12,000 บาท)
- วสัดุฝึกสาธติ กลุ่มกระจดู 60 ราย 
   (เฉล่ียรายละ 7,200 บาท)
- วสัดุฝึกสาธติ กลุ่มสบู่มงัคุด เซร่ัมวา่นหางจระเข ้
(เฉล่ียรายละ 8,700 บาท)     
- บริการตลาดสินค้าชมุชนและ OTOP ทุ่งมนัมาย
  สนับสนุนวสัดุฝึกสาธติ 131,500 บาท
- วสัดุฝึกสาธติ กลุ่มส่ิงทอ 140 ราย (เฉล่ียรายละ
 7,500 บาท) และครุภณัฑ์ 2,702,200 บาท อาทิ
 กี่ทออตัโนมติั จกัรเยบ็ผ้า

3.พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสชอ่งทางการตลาด
ผลผลิตของครัวเรือนและกลุ่มอาชพีสินค้าชมุชน 
OTOP ท่องเที่ยวชมุชน ให้แกก่ลุ่มผู้ถกูเลิกจา้ง 46
 ราย (2,802,900 บาท)
 3.1 จา้งนักส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
      จ านวน 46 คนๆ 4 เดือน
 3.2 นักส่งเสริมการตลาดฯ ด าเนินการตลาด
ออนไลน์ และถา่ยทอดให้กลุ่มเปูาหมาย

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 2/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

2 พัฒนาเส้นทางในชนบทเพื่อการ
คมนาคมขนส่งและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน เส้นทางอา่วขนอม - สิชล 
อ าเภอขนอม สิชล ท่าศาลาและ
อ าเภอนบพิต า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

1. ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งสาย นศ.3009 แยก ทล.
401 - บ้านชายทะเล อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรมราช ระยะทาง 3.075 กม.
 - เสาไฟ + ไฟ 70 ชดุ
 - เสาสูง + ไฟ 4 ต้น (16 ชดุ)
2. ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งสาย นศ.4088 แยก ทล.
4105 - บ้านห้วยแกว้ อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ระยะทาง 8.600 กม.
 - เสาไฟ + ไฟ 174 ชดุ
 - เสาสูง + ไฟ 1 ต้น (4 ชดุ)
3. ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งสาย นศ.3008 แยก ทล.
401-บ้านนาเหรง อ าเภอท่าศาล อ าเภอนบพิต า 
จงัหวดันครศรีธรรมราช
 - เสาไฟ + ไฟ 476 ชดุ
 - เสาสูง + ไฟ 10 ต้น (40 ชดุ)

         49,860,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แขวงทางหลวง
ชนบท

นครศรีธรรมราช

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสวา่งบนทางหลวง
ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชี้วดัยงัไมส่ะท้อนให้เห็นถงึการเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบั
ท้องถิ่นและชมุชน และไมร่ะบุวงเงินงบประมาณและรายละเอยีดประมาณการ
ค่าใชจ้า่ย

3 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว พื้นที่ต าบลเกาะขนัธ ์
อ าเภอชะอวด จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งชนิดกิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร 
ขนาด 250 วตัต์ บนทางหลวงหมายเลข 4270 
ตอนควบคุม 0300 ตอน ลานขอ่ย - ไมเ้สียบ 
ระหวา่ง กม. 45+165 - กม.49+290 ประมาณ 
250 ต้น ระยะทาง 4.125 กโิลเมตร อยู่ในพื้นที่
ต าบลเกาะขนัธ ์อ าเภอชะอวด จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

         10,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2

 (ทุ่งสง)

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสวา่งบนทางหลวง
ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชี้วดัยงัไมส่ะท้อนให้เห็นถงึการเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างงาน สร้างอาชพี ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิให้กบั
ท้องถิ่นและชมุชนที่ชดัเจน และไมร่ะบุวงเงินงบประมาณและรายละเอยีด
ประมาณการค่าใชจ้า่ย

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 3/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 มหกรรมท่องเที่ยวชมุชนเมอืงคอน
ออนทัวร์

ด าเนินการจดัโครงการมหกรรมท่องเที่ยว 
เมอืงคอน ออนทัวร์ รายละเอยีดงาน
น าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชมุชน สินค้า 
OTOP และผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวขอ้ง ออกบูธ ส่งเสริมการขายเพื่อกอ่ให้เกดิ
รายได้และการเจรจาธรุกจิ จ านวน 40 บูธ 
ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน จ านวน 2 คร้ัง และ
กจิกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยว
และของที่ระลึก
 - จดัเตรียมกจิกรรมและสถานที่ อาทิ จดับูธ
แสดงและจ าหน่ายสินค้า
 จดัท าซุ้มเขา้งาน จดัออกแบบและจดัให้มจีดุ
ถา่ยภาพ (Landmark) จดัเวทีกลาง
 - การประชาสัมพันธ ์อาทิ ปูายไวนิล 
ถา่ยทอดสดผ่านส่ือออนไลน์
 - พิธเีปิด 
 - การแสดง ไมน่้อยกวา่ 4 ชดุ

           1,800,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ 
มกีารรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

5 khanom Bikini beach Run 
2021

กจิกรรมวิง่ ณ ชายหาดอ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มรีายละเอยีดดังนี้
- การแขง่ขนัวิง่ ระยะทางไมน่้อยกวา่ 5 กโิลเมตร
 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นทั่วไปและรุ่น bikini 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นการจา้งงาน 50 คน 
ผู้ร่วมกจิกรรมวิง่ 3,000 คน ผู้ประกอบการ ที่พัก 
ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอขนอม 
และในจงัหวดันครศรีธรรมราช 500 ราย
- มกีารประกวด 3 ประเภท
1. รางวลัแต่งกายยอดเยี่ยม ประเภทชาย - หญิง 
2. รางวลัหุ่นดี ประเภทชาย - หญิง 
3. รางวลัผิวสวยผิวดี ประเภทชาย - หญิง

           1,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มกีารรวมกลุ่ม
ของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 4/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“สีสันบนทุ่งนา” 
(Colors on The Rice Field)

1. กจิกรรมปั่นจกัรยาน ชมแหล่งท่องเที่ยว
อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ผู้เขา้ร่วม
ปั่นจกัรยานจ านวน 100 คน เพื่อปั่นชมแหล่ง
ท่องเที่ยว อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1 วนั (459,000 ล้านบาท)
2. กจิกรรมเทศกาลอาหาร ดนตรี และ
นันทนาการ (Food music Recreation 
Festival) มกีารแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงและ
นันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านจ าหน่าย
อาหาร จ าหน่ายสินค้าและนันทนาการ 50 คูหา 
1 วนั (740,000 ล้านบาท)

           1,200,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัการแขง่ขนัวิง่ ซ่ึงเป็นการจดังาน
ขนาดใหญ่ มกีารรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระบุผลลัพธ์
ที่ไมช่ดัเจน และกรอกแบบฟอร์ม ปปท. ไมค่รบถว้น

7 แขง่ขนักฬีา กรีฑา นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

จดัแขง่กฬีา กรีฑา  นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ประกอบด้วย 18 ชนิดกฬีา โดยจา้
เหมาจดัถว้ยรางวลั เกยีรติบัตร เหรียญรางวลั โล่
รางวลั จดัเตรียมสถานที่แขง่ขนั พิธเีปิด/ปิด เป็น
ต้น

         10,197,500 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ศึกษาธกิารจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มกีารรวมกลุ่มของ
คนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระบุผลลัพธ ์และจ านวนกลุ่มเปูาหมายไมช่ดัเจน

8 พัฒนาชมุชนท่องเที่ยว OTOP 
นวตัวถิ ี แบบ New Normal

1.จดัท ามาตรฐานผู้น าหรือคนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชมุชน
2.จดัท าเกณฑ์การประเมนิและคัดเลือกผู้น าหรือ
คนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชมุชน
3.ประชมุคณะกรรมการการพิจรณาประเมนิและ
คัดเลือกผู้น าหรือคนต้นแบบการท่องเที่ยวโดย
ชมุชน
4.จดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารอบรมและประเมนิ
ผู้น าต้นแบบการท่องเที่ยว 
5.อบรมเครือขา่ยท่องเที่ยว/เครือขา่ย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 50 ชมุชน 
ชมุชนละ 20 คน และมอบประกาศนียบัตร
6.จดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์

         13,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมลัีกษณะกจิกรรมเป็นภารกจิปกติของส่วน
ราชการ ขาดความชดัเจนของหลักสูตรในการพัฒนาผู้น าชมุชนท่องเที่ยว ไม่
ระบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากอตัรา
ค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง และ
เป็นการจา้งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 5/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

9 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ OTOP สู่วถิปีกติใหม ่
(New Normal)

1 สร้างแบรนด์ OTOP ชมุชนโดยมอือาชพี
   1.1 พัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่มให้ผลิตภณัฑ์
แบบกลุ่มผลิตภณัฑ์ (Cluster) กลุ่มเปูาหมาย 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนใน จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 100 ผลิตภณัฑ์ โดยจา้งเหมา
ด าเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์ (10,000,000 บาท)
   1.2 พัฒนาและสร้างมลูค่าเพิ่ม OTOP Legacy
 กลุ่มเปูาหมาย ผลิตภณัฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนใน
 จงัหวดันครศรีธรรมราช 18 ผลิตภณัฑ์ 
(1,800,000 บาท)
2 ส่งเสริมการตลาด OTOP ตามวถิแีบบ New 
Normal 
   2.1 การส่งเสริมตลาดออนไลน์ กลุ่มเปูาหมาย 
นักประชาสัมพันธผ่์านชอ่งทาง Youtube จ านวน
 2 รายๆ 6 เดือนๆ ละ 15,000 บาท
   2.2 การส่งเสริมการตลาดวถิชีมุชน โดยจดัดิ
จกรรมส่งเสริมชอ่งทางการตลาด 3 วนัๆ ละ 1 
คร้ัง และมกีลุ่มเปูาหมายเขา้ร่วมจ าหน่ายสินค้า
ไมน่้อยกวา่ 70 กลุ่ม/คร้ัง

         15,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมลัีกษณะกจิกรมเป็นภารกจิปกติ
ของส่วนราชการ ไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วน ไมร่ะบุผลลัพธ ์
และไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากอตัราค่าใชจ้า่ยไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง ระบุวงเงินงบประมาณใน
แผนการใชจ้า่ยเงินไมถ่กูต้อง และงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจา้งเหมาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมตลาด ไมเ่ป็นการพัฒนาทักษะให้กบักลุ่ม OTOP 
โดยตรง

10 บริหารจดัการพริกคุณภาพแบบ
ครบวงจรลุ่มน้ าปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช รองรับผลกระทบ
จากโรคระบาดโควดิ-19

การผลิต แปรรูปเบื้องต้น พัฒนาผลิตภณัฑ์พริก
1. อบรมการเพิ่มมลูค่าพริกด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมหลังการเกบ็เกี่ยว (500,000 บาท)
2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริก
เพื่อการผลิตตามความต้องการของตลาด 
สนับสนุนครุภณัฑ์ (1,000,000 บาท)
  - เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์30 เคร่ือง 
วงเงินรวม 600,000 บาท
  - เคร่ืองซีลสายพานต่อเนื่อง 20 เคร่ือง 
วงเงินรวม 400,000 บาท
3. เชื่อมโยงวสิาหกจิชมุชนภาครัฐและภาคเอกชน

           1,500,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่แีผนการบริหารจดัการของกลุ่ม
และรายละเอยีดการด าเนินกจิกรรมและระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน รวมทั้งไมม่คีวาม
เหมาะสมด้านงบประมาณ เนื่องจากค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่ค่าเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 6/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 ฝึกอบรมอาชพีด้านการเกษตร เพื่อ
รองรับผลกระทบโควดิ-19 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

ฝึกอบรมอาชพีระยะส้ัน (สนับสนุนวสัดุสาธติ
การเกษตร แก ่ศบกต.165 ศูนย ์เกษตรกร 
5,550 คน) 1 วนั

           2,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั ร่วมกบั

ศูนยข์ยายพันธุพ์ืช
ที่ 4 และ ศบกต.

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมอาชพีเพียง 1 วนั 
ซ่ึงไมแ่สดงถงึการพัฒนาทักษะอาชพี และเป็นการด าเนินการสัมมนาฝึกอบรม
ที่มกีารรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน 
ไมร่ะบุรายละเอยีดหลักสูตรอาชพีระยะส้ันด้านการเกษตรที่ใชฝึ้กอบรมและ
รายละเอยีดวสัดุสาธติการเกษตรส าหรับแจกจา่ย ไมส่ามารถพิจารณา
ความเหมาะสมด้านงบประมาณได้

12 รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์กุ้ง 
(แชแ่ขง็ และอบแห้ง) และพัฒนา
ห่วงโซ่อปุทานของผลิตภณัฑ์
ตลอดสาย

1. อบรมถา่ยทอดทักษะการแปรรูปผลิตภณัฑ์กุ้ง
แชแ่ขง็และกุ้งอบแห้ง (ReSkill & UpSkill) 50 
ราย 5 วนั (750,1235 บาท)
พร้อมจดัหาปัจจยัการผลิต
  - ระบบแชแ่ขง็กุ้ง 1 ระบบ วงเงิน 8,000,000 
บาท
  - ระบบตู้อบแห้งกุ้ง 1 ระบบ วงเงิน 1,000,000
 บาท
  - ห้องเยน็ -20 องศา ความจ ุ20 ตัน วงเงิน 
1,830,000 บาท 
2. การสร้างแบรนด์-มาตรฐานผลิตภณัฑ์ กุ้งแช่
แขง็ และกุ้งอบแห้ง และประชาสัมพันธส์ร้างการ
รับรู้ ทุกผลผลิตในห่วงโซ่การผลิต
  2.1 จา้งเหมาจดัท าคู่มอืพร้อมอบรมถา่ยทอด
ความรู้ ออกแบบสร้างแบรนด์ผลิตภณัฑ์ วงเงิน
306,000 บาท

         12,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานประมง
จงัหวดั บูรณาการ
ร่วมกบัสหกรณ์ผู้
เล้ียงกุ้งลุ่มน้ าปาก
พนัง หอการค้า

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

และบริษัทประชารัฐ
รักสามคัคี

นครศรีธรรมราช 
(วสิาหกจิเพื่อสังคม)

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการด าเนินการสัมมนาฝึกอบรมที่มี
การรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไมม่คีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ เนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือครุภณัฑ์ เกนิ 50% 
ของวงเงินทั้งหมด และเป็นการจา้งที่ปรึกษาในการท าแบรนด์ 304,000 บาท

  2.2 จา้งเหมาด าเนินการประชาสัมพันธส์ร้างการ
รับรู้ ทุกผลผลิตในห่วงโซ่การผลิต 113,875 บาท
  - ผลิตสปอตทั่วไป
  - เผยแพร่สกู๊ปขา่ว
  - เผยแพร่ส่ือออนไลน์สร้างเพจ และ
ประชาสัมพันธเ์พจ
  - ออกแบบและพิมพ์แผ่นพับ

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 7/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 เสริมสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพ
ให้แกเ่กษตรกรและผู้ประกอบการ
ด้วย Digital MarKeting

1. อบรมเชงิปฏบิัติการหลักสุตร "นักขายออนไลน์
และนักการตลาดออนไลน"์ (Digital Marketing) 
ให้แกเ่กษตรกรและผู้ประกอบการรายยอ่ยกลุ่ม
วสิาหกจิชมุชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร/สินค้า
เกาตรแปรรูป ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน 
OTOP/SMEs 300 ราย  (2,310,000 บาท)
2. ฝึกปฏบิัติทักษะอาชพีท าการตลาดออนไลน์ฯ  
ให้แก ่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายยอ่ยกลุ่ม
วสิาหกจิชมุชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร/สินค้า
เกาตรแปรรูป ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน 
OTOP/SMEs 100 ราย (690,000 บาท)

           3,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสัมมนาฝึกอบรมที่มกีารรวมกลุ่ม
ของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ 
เนื่องจากเป็นค่าเชา่สถานที่ในกจิกรรมที่ 1 จ านวน 6 คร้ัง คร้ังละ 12,000 บาท
รวม 120,000 บาท

14 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการค้า
พืชสมนุไพรในเขตปฏรูิปที่ดิน
จงัหวดันครศรีธรรมราช

1. อบรมถา่ยทอดองค์ความรู้ นวตักรรม และ
เทคโนโลยกีารผลิตสมนุไพรให้มปีระสิทธภิาพ 
จ านวน 4 หลักสูตร
 1.1 การปลูก แปรรูป การใชป้ระโยชน์ 
การขยายพันธุ ์และการอนุรักษ์ ชาอสัสัมในสวน
ยางพาราเป็นอาชพีเสริม
 1.2 การใบพลูกนิหมากเป็นผลิตภณัฑ์บาล์มใบพลู
 1.3 การปลูกพืชสมนุไพรส าหรับผลผลิตภณัฑ์
เคร่ืองแกงอยา่งมคุีณภาพ
 1.4 การตลาดยคุใหมแ่ละการบริหารชอ่งทาง
จดัจ าหน่าย
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยกีาร
แปรรูปสมนุไพรเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ 
3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพร ตามความ
ต้องการของกลุ่มวสิาหกจิชมุชน 2 กลุ่ม
4. ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลูพื้นที่ปลูกสมนุไพร 
5. สรุป ถอดบทเรียน การด าเนินงานเพื่อ
ยกระดับการขบัเคล่ือนงาน

              652,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานปฏรูิป
ที่ดินจงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดของผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัภารกจิของ
ส านักงานปฏรูิปที่ดินจงัหวดัโดยตรง

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 8/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 พัฒนาห่วงโซ่การผลิตด้วยเทคโนยี
สมยัใหม ่(SMART 
AQUACULTRE) เพื่อยกระดับ
รายได้กลุ่มเกษตรกรประมงและ
ผู้ได้รับผลกระทบโควดิ-19 
ด้วยการเล้ียงปูทะเลขนุคุณภาพ
ระบบฟาร์มปิดอจัฉริยะ

1. พัฒนาการผลิตปูทะเลคุณภาพชมุชนเกษตรกร
ประมง ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม ่การเล้ียงระบบ
ฟาร์มปิดอจัฉริยะ 
1.1 อบรมถา่ยทอดทักษะ ความรู้ 30 ชั่วโมง 
จ านวน 50 คน
     - สนับสนุนลูกพนธุป์ู 8000 ตัว
1.2 จดัหาปัจจยัการผลิต 
     - ระบบ 100 Mud Crab RAS 80 ระบบ
     - ระบบ 300 Mud Crab RAS  1 ระบบ
 2 ส่งเสริมการตลาดผลผลิต ปูทะเลคุณภาพ
ชมุชนเกษตรกรประมง  ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม ่
การเล้ียงระบบฟาร์มปิดอจัฉริยะ
  2.1 จา้งเหมาจดัท าคู่มอื พร้อมอบรมถา่ยทอด
ความรู้
  2.2 จา้งเหมาประชาสัมพันธ์

           6,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานประมง
จงัหวดั 

-สหกรณ์นิคม
ประมง

นครศรีธรรมราช -
หอการค้าจงัหวดั
นครศรีธรรมราช
 -บริษัทประชารัฐ

รักสามคัคีฯ

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ 
มค่ีาใชจ้า่ยในการจดัซ้ือครุภณัฑ์ค่อนขา้งสูง และการจา้ง
ที่ปรึกษาในการส่งเสริมการตลาด 2 คน 150,000 บาท 1 วนั

16 ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั กลุ่ม
เครือขา่ยผลไมคุ้ณภาพและผัก

จดัอบรมกระบวนการเกษตรปลอดภยั ส่งเสริม
การใชช้วีภณัฑ์และต่อยอดการตลาด 1 วนั 
จ านวน 600 ราย 
- ท าการเกษตรปลอดภยัโดยใชส้ารชวีภณัฑ์ และ
สนับสนุนวสัดุสาธติและปัจจยัการผลิตเพื่อน าไป
ต่อยอด

           2,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดการระบุรายละเอยีดการด าเนิน
กจิกรรมและพื้นที่เปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจน และเป็นการฝึกอบรมที่มี
จ านวนผู้เขา้อบรมในแต่ละรุ่น ไมเ่ป็นไปตามมาตรการของ ศบค.จงัหวดั 
ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และขาดรายละเอยีดหลักสูตรในการฝึกอบรมและ
วสัดุเกษตรส าหรับสนับสนุนให้เกษตรกร

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 9/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

17 พัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชนอตัลักษณ์
นครศรีธรรมราช

1. การพัฒนาผลิตภณัฑ์อตัลักษณ์นครศรีธรรมราช
 (2,916,125 บาท)
 - จดัจา้งปรึกษาเชงิปฏบิัติการ อบรมถา่ยทอด
ความรู้ การผลิต ออกแบบ พัฒนาผลิตภณัฑ์ และ
แผนการตลาด ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหมท่ี่เหมาะสม
 20 ธรุกจิชมุชน 
 - สนับสนุนกจิกรรมต้นแบบ ผลิตภณัฑ์ เพื่อการ
ประกวด และท าการตลาด 20 ผลิตภณัฑ์ๆละ 
50,000 บาท
2. การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์อตัลักษณ์
นครศรีธรรมราช
 - จดัจา้งด าเนินการ ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้
 ทุกผลิตภณัฑ์ในห่วงโซ่การผลิต ผลิตภณัฑ์อตั
ลักษณ์นครศรีธรรมราช (1,083,875 บาท)

           4,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงาน พัฒนา
ชมุชนจงัหวดั 

- เครือขา่ยวสิาหกจิ
ชมุชนและท่องเที่ยว

ชมุชนเชงิเกษตร
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 
-หอการค้าจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

-บริษัทประชารัฐรัก
สามคัคีฯ

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมลัีกษณะกจิกรรมเป็นภารกจิปกติของส่วน
ราชการ โดยไมไ่ด้ระบุเหตุผลประกอบความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ 
และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น ระบุผลิตภณัฑ์ที่จะท าการพัฒนาไมช่ดัเจน ไมม่คีวามเหมาะสมด้าน
งบประมาณ เนื่องจากเป็นการจา้งที่ปรึกษา และบุคลากรสนับสนุน จ านวน 16
คน 2 เดือน รวม 1,904,000 บาท ซ่ึงไมเ่ป็นการพัฒนาทักษะให้กบักลุ่ม OTOP
 SME โดยตรง 

18 ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ ส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ จดัอรบม สนับสนุน
วสัดุอปุกรณ์การปลูกผักยกแคร่ กลุ่มเปูาหมาย 
เกษตรกร 750 คน
 - แจกจา่ยวสัดุอปุกรณ์การปลูกผักยกแคร่ 
4,555,580 บาท (เฉล่ียรายละ 6,074 บาท)

           5,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสัมมนาฝึกอบรมที่มกีารรวมกลุ่ม
ของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และไมร่ะบุ
รายละเอยีดการอบรมที่ชดัเจน และไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ 
เนื่องจากเป็นการแจกจา่ยวสัดุอปุกรณ์การปลูกผักยกแคร่ 4,555,580 บาท 
(เฉล่ียรายละ 6,074 บาท) ซ่ึงไมร่ะบุรายละเอยีด และค่าเชา่สถานที่ 
225,200 บาท

19 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชพี
ภายใต้พัฒนาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของเศรษฐกจิฐานราก

อบรมกจิกรรมพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
จ านวน 680 คน
 - การฝึกทักษะฝีมอืให้แรงงานในพื้นที่มทีักษะ
เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้
ต่อไป

           1,671,400 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานแรงงาน
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดการระบุรายละเอยีดการ
ด าเนินงานที่ชดัเจน อาทิ หลักสูตรการอบรม และขาดการเชื่อมโยงการรองรับ
ของตลาดแรงงาน ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และไมไ่ด้ระบุหลักสูตร
การอบรม

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 10/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

20 พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชพี สร้างความ
เขม้แขง็และยั่งยนืให้กบัชมุชน

กจิกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชพีให้มี
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชพี สร้าง
รายได้ ได้อยา่งยั่งยนืในอนาคต จ านวน 47 รุ่น 
รวมทั้งหมด 940 คน
1. สาขาการเพ้นท์ผ้าปาแต๊ะและสาขาการบริหาร
จดัการออนไลน์ 80 คน
2. สาขาการเพ้นท์ผ้าบาติกและสาขาการบริหาร
จดัการออนไลน์ 40 คน
3. สาขาจกัรสานผลิตภณัฑ์เส้นใยธรรมชาติ
(กระจดู)และสาขาการบริหารจดัการออนไลน์ 20
 คน
4. สาขานวดประคบร้อนและสาขาการบริหาร
จดัการออนไลน์ 60 คน
5. สาขาการท าผ้ามดัยอ้มและสาขาการบริหาร
จดัการออนไลน์ 140 คน
6. สาขาการท าขนมและอาหารวา่งและสาขาการ
บริหารจดัการออนไลน์ 160 คน
7 สาขาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรและสาขาการ
บริหารจดัการออนไลน์ 160 คน

           7,158,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 22 นศ

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการระบุกลุ่มเปูาหมายที่จะอบรมไมช่ดัเจน 
ขาดการเชื่อมโยงตลาดที่จะรองรับแรงงาน ที่จะแสดงให้เห็นความยั่งยนืของ
โครงการ

8. สาขาการปักและตกแต่งกระเปากระจดูเพื่อ
เพิ่มมลูค่าและสาขาการบริหารจดัการออนไลน์ 20
 คน
9. สาขาการจดัดอกไมใ้นงานพิธต่ีางๆ และสาขา
การบริหารจดัการออนไลน์ 20 คน
10. สาขาการท ากระเปา หมวก และผลิตภณัฑ์
จากผ้า และสาขาการบริหารจดัการออนไลน์ 20 
คน
11. สาขาการบริหารจดัการออนไลน์ 220 คน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 11/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงแห่ง
อนาคตของอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการวถิใีหมสู่่ไมซ์
ชมุชนเมอืงนคร

1. การพัฒนาทักษะยกระดับความรู้ (Upskill) 
ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน
ชมุชนและธรุกจิต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 5 รุ่นๆละ 100 คน 2 วนั
2. การพัฒนาทักษะปรับฐานความรู้ (Reskill) 
เพิ่มศักยภาพในงานด้านอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการวถิใีหมสู่่ไมซ์ชมุชนเมอืงนคร
5 รุ่นๆละ 100 คน -3 วนั
3. การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Newskill) 
เพื่อสร้างอาชพี 200 คน อบรม 2 วนั ดูงาน 1 วนั
4. การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ
ทางการท่องเที่ยวและบริการในการฟื้นตัวและ
ปรับตัวตามความต้องการที่เปล่ียนไป
หลักสูตรธรุกจิบริการท่องเที่ยว 200 คน

           5,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 22 

นครศรีธรรมราช 
และมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยั 

สมาคมธรุกจิการ
ท่องเที่ยวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมร่ะบุรายละเอยีดการด าเนินกจิกรรม
และพื้นที่เปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการ
แกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น ขาดการเชื่อมโยงการรองรับของ
ตลาดแรงงาน และไมส่อดคล้องกบัภารกจิของหน่วยงาน อกีทั้งมกีลุ่มเปูาหมาย
จ านวนผู้เขา้อบรมแต่ละรุ่น ไมเ่ป็นไปตามมาตรการ ศบค.จงัหวดั 

22 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ภายใต้หัวขอ้ 
“VISION OF FUTURE to THE 
NEW NORMAL : มมุมองใน
อนาคตต่อความปกติคร้ังใหม”่

กจิกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
 - จดัอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการใหม ่50 คน เฉพาะวนัเสาร์ 
อาทิตยร์วม 8 สัปดาห์ กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ผู้ประกอบการใหม ่50 คน

           1,200,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช
หอการค้าจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสัมมนาฝึกอบรมที่มกีารรวมกลุ่ม
ของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไมม่หีลักฐานการผ่านประชาคม 
และระบุรายละเอยีดการด าเนินงานไมช่ดัเจน อาทิ หลักสูตรการอบรม

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 12/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23  ยกระดับตลาดชมุชนเมอืงเกา่ The
 Old Town Market  (Product & 
Process Upgraded)

1. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ค้าในกลุ่มตลาด
ชมุชนเมอืงเกา่
 1.1 อบรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ ด้วยทุนของชมุชน 
และ การปรับเปล่ียนสินค้าให้เหมาะสมตรงความ
ต้องการของตลาด 
 1.2 อบรมทักษะกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธภิาพ 
 1.3 อบรมการสร้างชอ่งทางการตลาดใหม ่และ
สร้างจดุขายจากอตัลักษณ์
 1.4 อบรมมาตรฐานการสาธารณสุข ของการ
บริการการท่องเที่ยว (มาตรฐาน SHA) และ Now
 Normal ผู้ค้าผู้ประกอบการ
2. พัฒนาตลาดชมุชนเมอืงเกา่
 2.1  ปรับปรุง/ยกระดับพื้นที่ เพิ่มถงัขยะ ปูาย
สัญลักษณ์ต่างๆ ไฟส่องสวา่ง การตกแต่ง 
จดุเชค็อนิ
 2.2 ปรับปรุง/ยกระดับแมค้่า/ร้านค้าที่เขา้ร่วม
โครงการ มอบหมวกคลุมผม ผ้ากนัเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ
 แผงกั้นโควดิ ปูายชื่อร้านค้า ปูายติดต่อทาง
Line/Facebook

           4,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงาน พัฒนา
ชมุชนจงัหวดั 

หอการค้าจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสัมมนาฝึกอบรมที่มกีารรวมกลุ่ม
ของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และไมส่อดคล้องกบัภารกจิของ
หน่วยงาน และไมม่คีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ ในรายละเอยีดค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม

3. ส่งเสริมประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวตลาด
ชมุชนเมอืงเกา่
 3.1 ท า clip vdo, blogger review พื้นที่ ขาย
จดุเด่น ประวติั อตัลักษณ์สินค้าในชมุชน ส่งเสริม
การท่องเที่ยวชมุชนเมอืงเกา่
 3.2 กจิกรรมเปิดพื้นที่ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ละ 1 คร้ัง

24 งานเทศกาลผลไมแ้ละของดีเมอืง
นคร ประจ าปี 2564

จดังานเทศกาลผลไมแ้ละของดีเมอืงนคร ประจ าปี
 2564 
  - ระดับจงัหวดั จ านวน 1 คร้ัง 5 วนั
  - ระดับกลุ่มอ าเภอ โซนเขา ปุา นา เล จ านวน 4
 คร้ังๆ ละ 1 วนั

           7,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานมหกรรมขนาดใหญ่ มกีาร
รวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 13/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวอบรมหลักสูตร
มคัคุเทศก ์เฉพาะภมูภิาค

อบรมมคัคุเทศก ์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 23 คน อบรมตามหลักสูตรของกรมการ
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
สอบประมวลผลภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ

           1,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมที่ขาดการระบุ
กลุ่มเปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจนและรายละเอยีดการฝึกอบรมที่สามารถ
เชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น ตลอดจน
ตลาดแรงงานที่จะรองรับ และเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน ไมร่ะบุผลลัพธ์
ที่ชดัเจน และกรอกแบบฟอร์ม ปปท. ไมค่รบถว้น

26 บริหารจดัการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวตามวถิใีหมแ่ละ
มาตรฐานความปลอดภยัด้าน
สุขอนามยั (Amazing Thailand 
Safety & Health 
Administration (SHA) )

อบรมให้ความรู้เร่ือง Amazing Thailand Safety
 & Health Adminstration : SHA จ านวน 3 
รุ่นๆ รวม 350 คน หัวขอ้การอบรม ดังนี้
1. “ความรู้เกี่ยวกบั SHA /ประเภทสถาน
ประกอบการ 10 ประเภท”
2. “ขั้นตอนการลงทะเบียน /ขั้นตอนการท า
ประเมนิตามเกณฑ์
3. “มาตรการแนวทางการด าเนินงานเพื่อปูองกนั
และควบคุมการติดเชื้อ COVID – 19”
4. “กจิกรรมและการจดัการท่องเที่ยวแนวใหม ่
(New Normal) หลังวกิฤติโรคติดเชื้อ COVID – 
19”

              500,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน เป็นการจดั
ฝึกอบรมที่มกีารรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  กรอก
แบบฟอร์ม ปปท. ไมค่รบถว้น และไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

27 กจิกรรมอบรมเครือขา่ยท่องเที่ยว
ชมุชนจงัหวดันครศรีธรรมราช

1. จดักจิกรรมอบรมพัฒนาเครือขา่ยท่องเที่ยว
โดยชมุชนจงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อรองรับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตามแนววถิชีวีติใหม ่
(New Normal) กลุ่มเปูาหมายเครือขา่ยท่องเที่ยว
โดยชมุชนจ านวน 100 คน ระยะเวลา 
3 วนั 2 คืน (800,000 บาท)
2. จดัเสวนาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชมุชนภาคใต้ กลุ่มเปูาหมายเครือขา่ยท่องเที่ยว
โดยชมุชนภาคใต้ จ านวน 80 คน ระยะเวลา 2 วนั

           1,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานมกีารรวมกลุ่มของคน
จ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) ไมร่ะบุผลลัพธ ์และกรอกแบบฟอร์ม ปปท. 
ไมค่รบถว้น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 14/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ปั่น พาย ตามรอยพ่อ อ าเภอปาก
พนัง อ าเภอหัวไทร

1. กจิกรรมปั่นตามรอยพ่อแขง่ปั่นจกัรยาน
ประเภททัวร่ิง  2 สนาม ผู้เขา้ร่วม  200 คน 
ได้แก ่สนามอ าเภอปากพนัง ตามเส้นทางปลาย
แหลมตะลุมพุกสู่เขื่อนอทุกวภิาชประสิทธ ์
โครงการตามแนวพระราชด าริ และสนาม
อ าเภอหัวไทร ทุ่งกงัหันยกัษ์ชายทะเลสู่ 
โครงการพระราชด าริปากน้ าแพรกเมอืง 
2. กจิกรรมแขง่ขนับอร์ดยนืพายStanding 
Paddle Board (SUP) 2 สนาม ผู้เขา้ร่วม 50 ทีม
 ได้แกส่นามอ าเภอปากพนัง  ตามเส้นทางปลาย
แหลมตะลุมพุกสู่เขื่อนอทุกวภิาชประสิทธ ์และ
สนามอ าเภอหัวไทร จากจดุเร่ิมต้นคลองชะอวด-
แพรกเมอืง สู่ ประตูระบายน้ าคลองชะอวด
แพรกเมอืง 
3. กจิกรรมออกบูธสินค้าเกษตร พื้นเมอืงและ
สินค้าเกี่ยวเนื่องกบัการแขง่ขนั จ านวน 50 บูธ 
ได้แก ่สินค้าทางการเกษตร ประมงพื้นที่  และ
ร้านอาหารตลอดจนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่

           1,736,300 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานมกีารรวมกลุ่มของคน
จ านวนมาก ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และกรอกแบบฟอร์ม ปปท. 
ไมค่รบถว้น

29 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกใน
หนาน หมู่ที่ 5 ต าบลฉลอง 
อ าเภอสิชล

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกในหนาน หมู่ที่ 5 
โดยท าการวางกล่องแมสแทรส ขนาด 1 x 2 x 
0.30 ระยะทางยาวรวม 250 เมตร บริเวณน้ าตก 
พร้อมเทคอนกรีตทางเท้า และรายละเอยีด
ที่ก าหนด - ไฟถนน 70 ชดุ

         10,400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลฉลอง

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการที่ไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ 
ขาดใบอนุญาตให้ใชพ้ื้นที่ เนื่องจากเป็นการพัฒนาในพื้นที่น้ าตก

30 ปรับปรุงภมูทิัศน์ บริเวณหน่วย
พิทักษ์ปุาปลายสุดแหลม

ปรับปรุงภมู ิบริเวณหน่วยพิทักษ์ปุาปลายสุดแหลม            1,490,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

เขตห้ามล่าสัตวป์ุา
แหลมตะลุมพุก

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณหน่วยพิทักษ์
ปุาปลายสุดแหลม ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตวป์ุาแหลม
ตะลุมพุก ควรใชง้บปกติของหน่วย และไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 15/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 ซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟูา
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหน่วย
พิทักษ์ปุาปลายสุดแหลม

ซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟูาบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์ปุาปลายสุดแหลม

           1,312,700 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

เขตห้ามล่าสัตวป์ุา
แหลมตะลุมพุก

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมระบบจ าหน่ายไฟฟูาบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์ปุาปลายสุดแหลม ภายใต้ความรับผิดชอบของเขต
ห้ามล่าสัตวป์ุาแหลมตะลุมพุก ควรใชง้บปกติของหน่วย ไมร่ะบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย และไมไ่ด้ระบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

32 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตส้มโอ
ด้วยการใชส้ารชวีภณัฑ์

ฝึกอบรมกลุ่ม/เครือขา่ยเกษตร 5 กลุ่ม ใน 5 
อ าเภอของจงัหวดัและสนับสนุนวสัดุทางการเกษตร

           1,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมลัีกษณะกจิกรรมเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน ซ่ึงขาดการระบุกลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่เปูาหมายในระดับชมุชนที่
ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น ไม่
ระบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และไมร่ะบุพื้นที่จดุเรียนรู้ 5 กลุ่ม ที่จะสนับสนุนวสัดุทาง
การเกษตร รวมทั้งขาดความเหมาสมด้านงบประมาณ

33 พัฒนาคุณภาพการผลิตน้ าตาลจาก
และการแปรรูปผลิตภณัฑ์จาก
น้ าตาลจาก

จดัอบรมเกษตรกรผู้ผลิตน้ าตาลจากต าบล
ขนายนาก ต าบลหูล่อง และผู้เกี่ยวขอ้ง จ านวน 
100 คน และสนับสนุนปัจจยีการผลิตให้วสิาหกจิ
ชมุชน

           1,100,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมลัีกษณะเป็นภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน ซ่ึงขาดการระบุกลุ่มเปูาหมาย/พื้นที่เปูาหมายในระดับชมุชน
ที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น 
อกีทั้งเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมที่มกีลุ่มเปูาหมายจ านวนมาก ไมส่ามารถ
ปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค. ของจงัหวดัได้ ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน 
รวมทั้งขาดความเหมาสมด้านงบประมาณ เนื่องจากใบเสนอราคาไมค่รบถว้น

34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายสถานีรถไฟบ้านทุ่ง
หล่อ - บ้านห้วยไมแ้กน่ (นศ.ถ
1-0091) ต าบล ควนชมุ ต าบลหิน
ตก อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานี
รถไฟบ้านทุ่งหล่อ - บ้านห้วยไมแ้กน่ (นศ.ถ
1-0091) ต าบลควนชมุ ต าบลหินตก อ าเภอร่อน
พิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ผิวจราจรกวา้ง 
7.00 เมตร ยาว 5,000 ตารางเมตร หนา 0.05 
เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไมน่้อยกวา่ 35,000 
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

         12,310,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไมร่ะบุถงึความส าคัญของเส้นทางในการรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนและกลุ่มเปูาหมายที่
ชดัเจนและไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 16/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

35 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตผสมยางพาราสายวดั
มะนาวหวาน หมู่ที่ 4 - น้ าตกบ้าน
หน้าเหมน หมู่ที่ 10 ต าบลชา้ง
กลาง อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 14,700 
ตารางเมตร และขยายไหล่ทาง ขา้งละ 1.00 เมตร

         10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชา้งกลาง

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ ไมไ่ด้
แนบแบบรูปรายการ ไมม่กีารระบุถงึความส าคัญของเส้นทาง
ในการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนและ
กลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน และแผนการด าเนินงาน
ไมช่ดัเจน

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
121-12 สายชอ่งเขาหินลูกชา้ง 
หมู่ที่ 10,13 ต าบลนาไมไ้ผ่ อ าเภอ
ทุ่งสง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 2,960 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 23,680 ตารางเมตร พร้อม
กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ระยะทางยาว 1,400 
เมตร พร้อมกอ่สร้างท่อเหล่ียม คสล. จ านวน 1 จดุ

         22,114,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไมไ้ผ่

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ 
ไมม่หีนังสืออนุญาตให้ใชพ้ื้นที่ และระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวดัโดน หมู่ที่ 3 ต าบลชะเมา 
อ าเภอปากพนัง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 485 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ีย
ขา้งละ 0.20 เมตร

           1,923,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลชะเมา  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไมร่ะบุถงึความส าคัญของเส้นทางในการรองรับ
การฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนและกลุ่มเปูาหมายที่
ชดัเจน และไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

38 กอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ 1 ชั้น ถนนสุนอนันต์
ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์อาคาร 1 
ชั้น กวา้ง 26.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
โดยติดต้ังหลังคาโค้ง ลอนย ูหนา 1.00 มม. พื้นที่
 1,623 ตารางเมตร มงุหลังคาด้วยแผ่น METAL 
SHEETรวมทั้งงานฐานราก งานเหล็กโครงสร้าง 
งานไฟฟูาจนแล้วเสร็จ

           7,856,700 เทศบาลเมอืงปาก
พนัง

เทศบาลเมอืงปาก
พนัง

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
ซ่ึงเป็นการปรับปรุงในสถานที่ราชการ ส านักงานเทศบาลเมอืงปากพนัง ไม่
เป็นไปตามคู่มอืปฏบิัติฯ และไมร่ะบุผลลัพธข์องโครงการ

39 พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิเกษตร
ท่าขนาน

1. จดัท าโปฺะลอยน้ าขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองฉดุ 
13 แรง รองรับผู้โดยสาร 30 ท่าน/ล า 
(206,0000 บาท)
2. สร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้าและท่าเทียบเรือที่
มคีวามปลอดภยัสูง พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
3. จดัอบรมการเปูาเจา้บ้านที่ดีให้กบัเกษตรกรใน
อ าเภอเชยีรใหญ่

           2,060,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานเกษตร
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ 
ไมม่หีนังสืออนุญาตจากกรมเจา้ท่า และไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 17/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 แขง่เรือพื้นบ้าน ต าบลปากนคร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช

1. แขง่เรือพื้นบ้าน ชว่งประเพณีสารทเดือนสิบ
2. แห่เทียนพรรษา ต าบลปากนคร

3,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลปาก
นคร

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการแขง่เรือพื้นบ้าน แต่ขาดการระบุ
กลุ่มเปูาหมายและพื้นที่เปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้
เห็นถงึการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น และเป็นการจดังานที่มี
ผู้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การระบาดของโรค 
covid-19

41 พัฒนาแหล่งน้ าคลองวงัมวง-คลอง
วงัมะพร้าว หมทูี่ 8 ต าบลโพธิเ์สด็จ
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ท าการขดุลอกคลองวงัมง วงัมะพร้าว หมู่ที่ 8 
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 15.00 เมตร ยาว 400 เมตร มี
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 400 ลูกบาศกเ์มตร ท า
การเรียงหิน กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 400
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

4,500,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลโพธิ์
เสด็จ

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน ไมร่ะบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย รายละเอยีด ปร.4, 5 งบประมาณไมส่อดคล้องกนั 
และไมม่หีลักฐานการผ่าน สนทช. จงัหวดั

42 ปรับปรุงภมูทิัศน์ศูนยก์ารเรียนรู้
การท่องเที่ยวชมุชนบ้านปากน้ า
พญา หมู่ที่ 9 ต าบลท่าซัก อ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครศรีธรรมราช

1. กอ่สร้างห้องน้ า ห้องอาบน้ าชายหญิง
2. ทุ่นท่าเทียบเรือ
3. ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ ทางเดินชมววิ อาคารเดิม
4. ปรับปรุงภมูทิัศน์จดุชมววิ
5. กอ่สร้างอาคารประชมุ

3,000,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภมูทิัศน์ศูนยก์ารเรียนรู้การ
ท่องเที่ยวชมุชนบ้านปากน้ าพญา โดยไมม่กีารระบุถงึความส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน ไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย และไมม่หีนังสืออนุญาตใช้
พื้นที่ ไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการ

43 ส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหกรรม
หนังตะลุง" ประเพณีชกัพระ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมหนังตะลุง 
ประเพณีชกัพระ 1 คืน

           1,800,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มกีลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 500 คน ไมส่อดคล้องกบัสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 
ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน ไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย และกรอกรายละเอยีดแบบ
 ปปท. ไมค่รบถว้น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 18/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 แดนดินถิ่นอารยธรรม ท่องเที่ยว
ชมุชนคนคอน

1. กจิกรรมท่องเที่ยวกนิลม ชมอา่วทะเลใต้
น าผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมุชขน จ านวน 30 
คน ศึกษาดูงานเครือขา่ยท่องเที่ยวในพท.อ าเภอ
ปากพนัง ชะอวด อ าเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 
ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน โดยผู้บรรยายให้ความรู้
ท่องเที่ยวชมุชน/ ท า VTR สกู๊ปขา่ว น าเสนอการ
ท่องเที่ยว/ จดัเวทีเสวนาการท่องเที่ยว การแสดง
ถา่ยทอดสดการแสดงลงส่ือโซเชยีล
2. กจิกรรมกนิลม ชมถิ่นลุ่มน้ า
น าผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมุชขน จ านวน 30 คน
ศึกษาดูงานเครือขา่ยท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอ 
นบพิต า ท่าศาลา สิชล ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน 
โดยผู้บรรยายให้ความรู้ท่องเที่ยวชมุชน/ ท า VTR
สกู๊ปขา่ว น าเสนอการท่องเที่ยว/ จดัเวที
เสวนาการท่องเที่ยว การแสดง ถา่ยทอดสดการ
แสดงลงส่ือโซเชยีล

           3,600,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดักจิกรรมท่องเที่ยวแดนดิน
ถิ่นอารยธรรมท่องเที่ยวชมุชนคนคอน ขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายและพื้นที่
เปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิชมุชน ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน และกรอกรายละเอยีดแบบ 
ปปท. ไมค่รบถว้น

45 กระถางโพธิพ์ุทะภมูสู่ิการท่องเที่ยว
เมอืงนคร

อบรมการต่อยอดอาชพี พัฒนากระถามโพธิ ์เพิ่ม
ทักษะด้านศิลปกรรม พร้อมติดต้ังกระถางบนน
ถนนพุทธภมู ิ
 - สร้างกระถาง 101 ใบ
 - บริการสร้างอาชพีใหมห่รือต่อยอดอาชพีให้
ประชาชน
 - บริการพัฒนานวตักรรมต่อยอดทักษะด้าน
ศิลปกรรม

           1,300,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

วทิยาลัยศิลปหัต
กรรมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายและพื้นที่เปูาหมาย
ในระดับชมุชนที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน และไมร่ะบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย

46 กอ่สร้างท่าเทียบเรือเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ม.7 
ต าบลบางจาก อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

กอ่สร้างท่าเทียบเรือ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
77.00 เมตร

4,414,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาก

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไมร่ะบุถงึความส าคัญของเส้นทาง
ในการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
และไมร่ะบุกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน ไมร่ะบุผลลัพธท์ี่ชดัเจน ไมร่ะบุจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย ไมม่หีนังสืออนุญาตจากกรมเจา้ท่า และกรอกรายละเอยีด
แบบ ปปท. ไมค่รบถว้น

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 19/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

47 ประชาสัมพันธแ์หล่งทอง่เที่ยว
จงัหวดันครศรีธรรมราช

1 รายการส้ันประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวไม่
น้อยกวา่ 15 แหล่ง ความไมน่้อยกวา่ 2 นาที 
จ านวน 10 ตอน
2 ผลิตขา่วประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวนไมน่้อยกวา่ 20 เร่ือง
3 สปอตวทิยปุระชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว ความ
ยาวไมน่้อยกวา่ 30 วนิาที จ านวน 20 ตอน

           3,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายและพื้นที่
เปูาหมายในระดับชมุชนที่ชดัเจนที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการแกป้ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น และเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ

48 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งในทางหลวง
ท้องถิ่น แยก ทล.4016 - บ้านกลาง
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ตะพาน

โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งในทางหลวงท้องถิ่น
 แยก ทล.4016 - บ้านกลาง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวตะพาน

         10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวตะพาน

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งในทางหลวง
ท้องถิ่น โดยไมม่กีารระบุถงึความส าคัญของเส้นทางในการรองรับการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนและไมก่ลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน 
รวมทั้งไมไ่ด้แสดงถงึความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ

49 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านในอา่ว หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเนิน
 อ าเภอเชยีรใหญ่

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน               703,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเนิน

 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยไมม่ี
การระบุถงึความส าคัญในการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชมุชนและกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน ระบุผลลัพธไ์มช่ดัเจน

50 ต่อยอดน้ าด่ืมหมู่บ้านชมพูนุช เคร่ืองกรองน้ า RO จ านวน 1 เคร่ือง
ถงัน้ าขนาด 1000 ลิตร จ านวน 1 ถงั
ถง้น้ าขนาดบรรจ ุ20 ลิตร จ านวน 200 ลูกตัว
บล็อก+ซีนสกรีน จ านวน 1 ตัวโพลารีสใส ขนาด
บรรจ ุ800 มลิลิลิตร จ านวน 20,000 ขวด ขวดน้ า
โพลารีสใส ขนาดบรรจดุ 350 มลิลิลิตร จ านวน 
20,000 ขวด
เคร่ืองส าหรับบรรจขุวดเคร่ืองล้างกระปอง
อปุกรณ์อื่นๆ

              478,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

ที่ท าการปกครอง
จงัหวดั

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ้ือเคร่ืองกรองน้ าหมู่บ้าน โดยไมม่กีาร
ระบุถงึความส าคัญในการรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ของชมุชนและกลุ่มเปูาหมายที่ชดัเจน และไมเ่ป็นไปตามคู่มอืฯ เนื่องจากเป็น
การจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์อยา่งเดียว

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 20/21



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

51 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว ต าบลกะปาง อ าเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมน ากลับมา
ใชใ้หม ่(Asphalt Hat Mix Recycling) 
ความหนารวม 7.00 เซนติเมตร ผิวจราจร
รวมไหล่ทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต
กวา้งด้านละ 9.50 เมตรระยะทาง 2.760 กโิลเมตร
บนทางหลวงหมายเลข 403 
ตอนควบคุม 0202 ตอน ทุ่งสง - กะปาง 
ระหวา่ง กโิลเมตร 63+700 - กโิลเมตร 
66+460 ด้านขวาทาง อยู่ในพื้นที่ ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

         10,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2

 (ทุ่งสง)

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวถนน ซ่ึงสภาพถนนเดิม
ยงัสามารถใชง้านได้ รวมทั้งไมไ่ด้แสดงให้เห็นความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ

52 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว ต าบลร่อนพิบูลย ์อ าเภอ
ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมน ากลับมา
ใชใ้หม ่(Asphalt Hat Mix Recycling) 
ความหนารวม 7.00 เซนติเมตร ผิวจราจร
รวมไหล่ทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต
กวา้งด้านละ 9.50 เมตร ระยะทาง 1.188 
กโิลเมตร (รวมความยาวสะพาน) บนทางหลวง
หมายเลข 403 ตอนควบคุม 0201 ตอน เสาธง - 
สวนผัก ระหวา่ง กโิลเมตร 30+160 - กโิลเมตร 
32+050 ด้านซ้ายและขวาทาง อยู่ในพื้นที่
ต าบลร่อนพิบูลย ์อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

         10,000,000 จงัหวดั
นครศรีธรรมราช

แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2

 (ทุ่งสง)

 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วสิาหกจิ กลุ่มอาชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวถนน ซ่ึงสภาพถนนเดิม
ยงัสามารถใชง้านได้ รวมทั้งไมไ่ด้แสดงให้เห็นความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ

2,295,000           

       338,112,600รวม 52 โครงการ

ปรับลดวงเงิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน นครศรีธรรมราช หน้า 21/21



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ฉะเชิงเทรา 540,028,537 127 539,764,520 71 275,722,080 56 264,042,440

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดฉะเชงิเทรา
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)

ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เพิ่มศักยภาพผู้มรีายได้น้อย
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชพี  
เพิ่มรายได้ และความมั่นคง
ในชวีติ

1. การฝึกอาชพีหลักสูตรอาชพีเสริม 
สาขาชา่งเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
และการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ในบ้านและการพาณิชยข์นาดเล็ก 
จ านวน 5 รุ่นๆละ 16 คน 
2. ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้น้อย
จ านวน 5 รุ่นๆละ 4 ครัวเรือน

           1,039,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการฝึกอาชพี
ชา่งเดินสายไฟฟ้าในอาคารและการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ในบ้านและการพาณิชยข์นาดเล็ก และซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยผู้มรีายได้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ผู้มปีัญหาด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควทิ 
และผู้วา่งงาน จ านวน 80 ราย จากฐานขอ้มลู TPMAP สามารถสร้างรายได้ในปี
 2565 จ านวน 124,800 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

           1,039,000

2 ส่งเสริมการผลิตไกพ่ื้นเมอืงสาย
พันธุป์ระดู่หางด าเสริมเศรษฐกจิ
ฐานราก

1. อบรมให้ความรู้การเล้ียงไกส่ายพันธุ์
ประดู่หางด า มผู้ีเขา้อบรมจ านวน 120 รายแบ่ง
ออกเป็น 3 รุ่นๆละ 40 ราย 
2. สนับสนุนพันธุสั์ตวแ์ละปัจจยัการผลิต 
ให้เกษตร  120 ราย 
3. กระจายพันธุไ์กป่ระดู่หางด าให้สมาชกิที่มี
ความพร้อมตามล าดับ (ไก ่อาย ุ1 เดือน)
4. ตรวจติดตาม/ประเมนิผล

              539,800 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึก
อาชพีให้ความรู้การเล้ียงไกส่ายพันธุพ์ื้นเมอืงและสนับสนุนพันธุสั์ตว/์ปัจจยัการ
ผลิต โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 120 ราย และสามารถเพิ่ม
รายได้จากการเล้ียงไก ่25,992 บาท/คน/ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

              539,800

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 1/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

3 พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากโดยระบบ
สหกรณ์(กจิกรรม : เพิ่ม
ประสิทธภิาพการเพาะเล้ียงกบและ
สร้างมลูค่าเพิ่ม)

1.ประชมุสร้างการรับรู้และความเขา้ใจการ
ด าเนินงาน ร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์
2.คัดเลือกเป้าหมายสมาชกิสหกรณ์เพื่อเขา้ร่วม
โครงการ
3.จดัหาปัจจยัการผลิต 
4.ด าเนินการฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลย ี
มผู้ีเขา้ร่วมอบรม จ านวน 30 ราย 
และเจา้หน้าที่ประสานงาน  จ านวน 10 ราย 
5.จดัท าแปลงเพาะพันธุลู์กกบ
6.ส่งเสริมการตลาด (การวบรวม แปรรูป) และ
สร้างมลูค่าเพิ่ม
7.ติดตามผลการปฏบิัติงานและรายงานผล

               72,700 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร 
ด้วยการฝึกอบรมและจดัหาปัจจยัการผลิตส าหรับการเล้ียงกบ 
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และจดัจ าหน่าย โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 30 ราย และสามารถเพิ่มรายได้หลังจากบริโภคใน
ครัวเรือน ในปี 2564 จ านวน 20,000 บาท ปี 2565 จ านวน 30,000 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

               72,700

4 เสริมสร้างความเขม้แขง็
กลุ่มอาชพี เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านอาชพีและรายได้

กจิกรรมที่ 1 การสร้างความรู้ปรับทัศนคติ
ในการด าเนินชวีติให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
และความเปล่ียนแปลง 
(จ านวน 3 รุ่นๆละ 25 คน)
กจิกรรมที่ 2 การค้นหาอาชพีที่เหมาะสม
กบับริบททางภมูสัิงคม (จ านวน 3 รุ่นๆละ 
25 คน)
กจิกรรมที่ 3 สนับสนุนการสร้างอาชพี (จ านวน 3 
รุ่นๆละ 25 คน)

              365,550 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การสร้างอาชพี จดัหาปัจจยัการผลิต เพื่อพัฒนาและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชมุชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการจากสัมมาชพีชมุชน 3 
หมู่บ้าน จ านวน 150 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

              365,550

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 2/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

5 สร้างรายได้ให้กลุ่มคนเปราะบาง 
ด้วยการพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน/
 ท้องถิ่นของกลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุกลุ่มคนเปราะบาง และ
เครือขา่ยในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้พิการ
ทุกประเภท ในการท าเบเกอร่ี กาแฟ และ
เพาะพันธุต้์นไม ้1 รุ่น 30 คน 
2. พัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์จากดอกเกลือ 
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขยายชอ่งทาง
การตลาด กลุ่มอาชพีคนพิการและ
ผู้สูงอาย ุ1 รุ่น 30 คน
3. พัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์สมนุไพร
ลูกประคบ และผลิตภณัฑ์สมนุไพรพื้นบ้าน ชมรม
ผู้สูงอายตุ าบลลาดกระทิง 1 รุ่น 50 คน 
4. พัฒนาผลิตภณัฑ์กระเป๋าผ้า กระเป๋าหนัง พวง
กญุแจหนัง พวงกญุแจลูกปัด แมสผ้า 
ของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 1 รุ่น 30 คน 
5. อบรมการประกอบอาชพียคุใหม ่ครอบครัว
เด็กปฐมวยัที่มรีายได้น้อย 2 รุ่น ๆละ 50 คน 
6. พัฒนาคุณภาพชวีติและส่งเสริมอาชพีเพื่อสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 1 รุ่น 30 คน 
7. ส่งเสริมอาชพีการจดัการส่ิงแวดล้อมชมุชน
ต าบลเสมด็ใต้ จ านวน 25 รุ่น ๆ ละ 20 คน 
8. ตรวจวเิคราะห์มาตรฐานสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน
ของกระทรวงอตุสาหกรรม (มผช.) 
ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย

           2,790,460 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน  ด้วยการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ชมุชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ จ านวน 60 คน ผู้สูงอาย ุจ านวน 110 คน 
ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่รายได้น้อย จ านวน 100คน และ ประชาชน
จ านวน 750 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,790,460

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 3/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

6 สร้างมลูค่าเพิ่มขา้วขาวดอกมะลิ 
105 จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์า้วคุณภาพดี และมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP SEED จ านวน 25 
คน 
2.ถา่ยทอดความรู้และแปรรูปสินค้าจากขา้วขาว
ดอกมะลิ 105 ที่ผลิตในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมผู้ี
เขา้อบรม จ านวน 10 ราย

              887,090 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ศูนยว์จิยัขา้ว
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
ประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการอบรมเกษตรกรเพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุข์า้วที่มคุีณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ความรู้ในการแปรรูป
สินค้า จากขา้วหอมมะลิ 105 เพื่อเพิ่มรายได้ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์า้ว จากศูนยข์า้วชมุชน จ านวน 35 ราย ในพื้นที่เขา้ร่วม
โครงการ 50 ไร่
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

              887,090

7 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์้ าผสมผสาน
การเล้ียงปลาในบ่อดิน

1) กจิกรรมจดัฝึกอบรมให้ความรู้การเล้ียงสัตวน์้ า
แบบผสมผสาน โดยวทิยากรจาก
ภาครัฐ โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม จ านวน 1 รุ่น 
30 คน และเจา้หน้าที่ประสานงาน 
จ านวน 7 ราย               . 
2) กจิกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิต เชน่ 
ลูกพันธุสั์ตวน์้ า อาหาร วสัดุอปุกรณ์ เป็นต้น  
3) กจิกรรมการส ารวจและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วดั

              297,130 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานประมง
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร 
ด้วยการอบรมให้ความรู้การเล้ียงสัตวน์้ าแบบผสมผสาน เพื่อบริโภค
ในครัวเรือนและเพื่อจ าหน่าย โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร
ผู้เพาะเล้ียงปลาน้ าจดื จ านวน 30 ราย ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม 
และ อ.ราชสาส์น สามารถเพิ่มรายได้ 165,000 บาท (5,500 บาท ต่อคน)
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

              207,130

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 4/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

8 ฝึกทักษะวชิาชพีภาคปฏบิัติ
หลักสูตรวชิาชพีระยะส้ันแบบ
บูรณาการ ชว่ยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019

1. ฝึกอบรมทักษะวชิาชพีระยะส้ัน หลักสูตรนวด
ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 
ส าหรับผู้พิการ จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 15 คน
2. ฝึกอบรมทักษะวชิาชพีระยะส้ัน หลักสูตร
อาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง ส าหรับ
ผู้สูงวยั จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน
3. ฝึกอบรมทักษะวชิาชพีระยะส้ัน หลักสูตรตัด
ผมชาย 30 ชั่วโมง ส าหรับประชาชนทั่วไป จ านวน
 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน
4. ฝึกอบรมทักษะวชิาชพีระยะส้ัน หลักสูตรงาน
บริการเคร่ืองปรับอากาศ 30 ชั่วโมง ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 20 คน
5. ฝึกอบรมทักษะวชิาชพีระยะส้ัน 
หลักสูตรงานบริการเคร่ืองปรับอากาศ 
30 ชั่วโมง ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 25 คน

              300,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา/
วทิยาลัยสารพัดชา่ง

ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน ด้วยการฝึกอบรมอาชพี 
เพื่อสร้างรายได้แกก่ลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้พิการ จ านวน 15 คน ผู้สูงอาย ุจ านวน 20 คน ประชาชน จ านวน 40 คน
 และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 25 คน รวมทั้งหมด จ านวน 100 คน และสามารถ
เพิ่มรายได้ 300,000 บาท (3,000 บาท/คน) 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

              300,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 5/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

9 พัฒนาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงการเล้ียงไกป่ระดู่หางด า 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอ
สนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1.อบรมให้ความรู้การเล้ียงไกส่ายพันธุป์ระดู่หาง
ด า เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตตามความ
ต้องการของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมู่
ที่ 1 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา จ านวน 50 ราย 
2. สนับสนุนเทคโนโลยกีารเล้ียงไกส่ายพันธุป์ระดู่
หางด ากบัศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมู่ที่ 
1 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

              116,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งพระยา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการยกระดับ
ประสิทธภิาพและสร้างมลูค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการอบรมให้ความรู้เและ
สนับสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงไกส่ายพันธุป์ระดู่หางด า
 ส าหหรับบริโภคในชมุชน และจดัจ าหน่ายเป็นไขไ่กแ่บบพรีเมี่ยม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 50 ราย สามารถเพิ่มรายได้ 5,000 - 
6,000 บาท/เดือน/คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              116,400

10 กอ่สร้างท่อระบายน้ าบ้านหนองบัว
 2 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
บ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ท่อระบายน้ าบ้านหนองบัว 2 หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ขนาดท่อ 1.75 x 1.50 จ านวน 1 ชอ่ง

           2,900,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการ
ชลประทาน
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชนเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
กอ่สร้างท่อระบายน้ า บริเวณปลายคลองหนองวดิปลาเขา้สู่พื้นที่เกษตรศูนย์
ขา้วชมุชน และแปลงใหญ่ขา้ว ต าบลหนองบัว เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในชว่งฤดู
แล้ง อกี 25 ไร่ และมปีริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ประมาณ 133,000 ลบ.ม ต่อปี  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจ านวน 20 คน สมาชกิศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (การผลิตขา้วพันธุดี์) ครอบคลุมทั้งอ าเภอ
บ้านโพธิ/์ศูนยข์า้วชมุชน ต าบลหนองบัว จ านวน 25 คน และแปลงใหญ่ขา้ว 
จ านวน 30 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

           2,900,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 6/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

11 ขดุลอกสระน้ าประปา หมู่ที่ 5 
ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกสระน้ าประปา หมู่ที่ 5  ต าบลเกาะไร่ 
อ าเภอบ้านโพธิ ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
พื้นที่ด าเนินการขดุลอก 23,744 ตารางเมตร
มปีริมาตรขดุลอกดินไมน่้อยกวา่ 
22,926 ลูกบาศกเ์มตร 

           1,345,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะไร่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน 
ด้วยการขดุลอกสระน้ าประปาบริเวณบ้านหนองเรือ ต.ท่าตะเกยีบ เพื่อเพื่ม
พื้นที่กกัเกบ็น้ าส าหรับการท าประปา และส าหรับการเกษตร (นาขา้ว) ของ
ชมุชนมพีื้นที่ด าเนินการ 23,744 ตร.ม. เพิ่มปริมาณกกัเกบ็น้ าเพิ่มขึ้น 22,926 
ลบ.ม. ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,612 คน 706 ครัวเรือน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,345,000

12 ปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองบางสมคัรเกา่
(ฝ่ังตรงขา้ม ร.ร.อนุบาลจนัทรา)
หมู่ที่ 1 ต าบลบางเกลือ
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองบางสมคัรเกา่ (ฝ่ัง
ตรงขา้ม ร.ร.อนุบาลจนัทรา) หมู่ที่ 1 ต าบลบาง
เกลือ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
การลงหินคลุกผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 
420 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมน่้อยกวา่ 126 ลูกบาศกเ์มตร
(83,000 บาท)

               83,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนแบบลงหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(เล้ียงปลา และกุ้ง)  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 80 คน ประชาชน จ านวน 180 คน มกีารจา้งแรงงาน
ในพื้นที่กอ่สร้างถนน 1 คน คนละ 320 บาท เป็นเวลา 122 วนั 
คิดเป็นเงิน 24,900 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

               83,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 7/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางผ้ึง-ท่าขา้ม หมู่ที่ 5 ต าบล
บางผ้ึง 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางผ้ึง-ท่าขา้ม หมู่ที่ 5 ต าบลบางผ้ึง อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ยาว 1,395 เมตร โดยการกรุยทางเดิม
เกรดปรับพื้นทางเดิมและลงหินคลุกใหมบ่ดอดั
แน่น เทคอนกรีตหนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกตามสภาพ (9,500,000 บาท)

           9,500,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบางผ้ึง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน 
ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ยและลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้วและเล้ียงปลา) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 114 คน ประชาชน 
จ านวน 2,035 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

           9,500,000

14 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองบาง
สมคัรเกา่ (เล้ียวขวาบ้านทิดทุย) 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองบางสมคัรเกา่ (เล้ียว
ขวาบ้านทิดทุย) หมู่ที่ 1 ต าบลบางเกลือ อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ลงหินคลุก ผิว
จราจร กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 141
ลูกบาศกเ์มตร

               93,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนแบบลงหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (เล้ียงปลา/กุ้ง) 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 210 คน เกษตรกร จ านวน 70 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

               93,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 8/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

15 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหลัง
วดับางเกลือ หมู่ที่ 2 
ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหลังวดั
บางเกลือ หมู่ที่ 2 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ลงหินคลุก ผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมน่้อยกวา่ 180 ลูกบาศกเ์มตร

              118,700 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนแบบลงหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(เล้ียงปลาและกุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 225 คน เกษตรกร จ านวน 100 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

              118,700

16 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองท่ายอ
ฝ่ังตะวนัออก (ขา้งร้านส าเภาทอง)
 หมู่ที่ 4 ต าบลบางเกลือ อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองท่ายอฝ่ังตะวนัออก
(ขา้งร้านส าเภาทอง) หมู่ที่ 4 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ลงหินคลุก 
(ชว่งที่ 1) ผิวจราจร กวา้งเฉล่ีย 2 เมตร ยาว 33 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร (ชว่งที่ 2) ผิวจราจร 
กวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 375 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมน่้อยกวา่ 
119 ลูกบาศกเ์มตร

               78,500 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนแบบลงหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(เล้ียงปลาและกุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 600 คน เกษตรกร จ านวน 120 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

               78,500

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 9/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยฟ้าใส เชื่อมหมู่ที่ 13
หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฟ้าใส 
เชื่อมหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะขนุน
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กวา้ง 4 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
ยาว 1,320 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผิวจราจร 
ค.ส.ล.ไมน่้อยกวา่ 5,280 ตารางเมตร
(ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ
จ านวน 132 ลูกบาศกเ์มตร)

           3,404,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขนุน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ของชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย
และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(นาขา้วและมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,605 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที ที

           3,404,000

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชลประทานบ้านนายจง 
หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชลประทานบ้านนายจง หมู่ที่ 7
ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา กวา้ง 4 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร ยาว 554 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรผิวจราจร ค.ส.ล.
ไมน่้อยกวา่ 2,216 ตารางเมตร (ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพ จ านวน 55 ลูกบาศกเ์มตร)

           1,476,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขนุน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้วและมนัส าปะหลัง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดย
มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,605 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น ความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,476,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 10/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอยเขา้บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 1 
ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเขา้
บ้านลุงเชื้อ หมู่ที่ 1 ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น
 จงัหวดัฉะเชงิเทราขนาดผิวจราจรกวา้ง3.5 เมตร
 ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 3,885 ตารางเมตร

           2,092,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

บางคา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ของชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย 
และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 100 
คน  มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่กอ่สร้างถนน จ านวน 13 คน คนละ 320 บาท 
เป็นเวลา 153 วนั คิดเป็นเงิน 627,600 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,092,000

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนน304-เจริญปัญญางาม
หมู่ที่ 4 บ้านสนามชา้ง
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 304 - 
เจริญปัญญางาม หมู่ที่ 4 บ้านสนามชา้ง
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
5,400 ตารางเมตร

           9,952,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ท านาขา้ว มะมว่ง มะพร้าว เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งประชาชนที่
ใชเ้ส้นทางสัญจรสามารถเดินทางได้สะดวก ปลอดภยั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 1,355 คน และประชาชน จ านวน 4,502 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

           9,952,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 11/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

21 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง
จระเขน้้อย หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะไร่
อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองจระเขน้้อย หมู่ที่ 2 
ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 640 เมตร
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

           1,817,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะไร่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนโดยปูแอสฟัสติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (เล้ียงกุ้งและปลา) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 753 คน  และประชาชน จ านวน 
2,576 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,817,000

22 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน อบต.เทพราช 1 
ต าบลเทพราชอ าเภอบ้านโพธิ ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนน อบต.เทพราช 1 หมู่ที่ 1 ต าบลเทพราช 
อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรกวา้ง
 6.00 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 11,460 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

           8,100,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เทพราช

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว เล้ียงปลา/กุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,200 คน และประชาชนจ านวน 
2,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           8,100,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 12/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

23 กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายน้ าเงิน
ทอง แยกจากถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3121 สายบาง
คล้า-แปลงยาว หมู่ที่ 4 ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 
ถงึสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 5 ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบาง
คล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายน้ าเงินทอง แยกจากถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 3121 สายบางคล้า-แปลงยาว
 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ถงึสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 3,040 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 12,160 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนแผนผังและรายละเอยีดที่ องค์การ
บริหารสวนต าบลท่าทองหลาง ก าหนด

           6,963,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าทองหลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งประชาชนที่ใชเ้ส้นทางสัญจรสามารถเดินทางได้
สะดวก ปลอดภยั 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 933 คน และเกษตรกร จ านวน 
798 คน มกีารจา้งแรงงานในพื้นที่กอ่สร้างถนน จ านวน 71 คน คนละ 320 
บาท เป็นเวลา 92 วนั คิดเป็นเงิน 2,088,900 บาท
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,963,000

24 เสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางเขา้
วดันพเกตุวนาราม ถงึห้องแถว
อาจารยสุ์นทรคชสิงห์ หมู่ที่ 9 
ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

เสริมผิวถนนราดยางแอลฟัลท์ติกคอลกรีต
สายทางเขา้วดันพเกตุวนาราม ถงึห้องแถว
อาจารยสุ์นทร คชสิงห์ หมู่ที่ 9 ต าบลหัวส าโรง
อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
 ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 609 เมตร
 ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 324 เมตร
 ชว่งที่ 3 กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร รวมระยะทางยาว 1,106 เมตร 
 มพีื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 
5,940.50 ตารางเมตร

           1,829,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ยและลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งประชาชนที่ใชเ้ส้นทางสัญจรสามารถ
เดินทางได้สะดวก ปลอดภยั โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลหัวส าโรง
 จ านวน 961 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,829,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 13/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

25 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ฉช.ถ 60-0008 หมู่ที่ 4 เชื่อม
หมู่ที่ 3 ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ฉช.ถ 
60-0008 หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลท่าไข่
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,457 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกขา้งละ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 5,828 ตารางเมตร

           4,780,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าไข่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว เล้ียงสัตว)์ อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,100 คน และประชาชน จ านวน 
10,854 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,780,000

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 7/6
 หมทูี่1 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอย 7/6 หมทูี่ 1 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,125 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 4,900 ตารางเมตร

           2,429,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 450 คน และประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,429,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 14/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีตแบบโอเวอร์เลย ์
(OVER Lay) สายบ้านผู้ใหญ่ชล 
หมู่ที่ 9,10  ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย ์(OVER Lay) สายบ้านผู้ใหญ่ชล
หมู่ที่ 9,10  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 2 ชว่ง  
ชว่งที่ 1 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 870 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 3,480 ตารางเมตร  
ชว่งที่ 2 ขนาดกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 1,320 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 4,620 ตารางเมตรมี
พื้นที่ด าเนินการทั้งหมดรวมไมน่้อยกวา่ 8,100 
ตารางเมตร

           2,769,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย ์(OVER Lay) เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 800 
คน  และประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,769,000

28 ขยายไหล่ทางถนนสายคลองใหม ่–
 บางควาย หมู่ที่ 7 ต้ังแต่ห้าแยกถงึ
สะพานคลองขนุพิทักษ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขยายไหล่ทางถนนสายคลองใหม ่– บางควาย
หมู่ที่ 7 ต้ังแต่ห้าแยกถงึสะพานคลองขนุพิทักษ์
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง
จงัหวดัฉะเชงิเทราขนาดไหล่ทางกวา้ง 2.50 เมตร
 ระยะทางยาว 960.00 เมตร และปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กวา้ง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 
960.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่  
1,920 ตารางเมตร

           3,927,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองจอก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย ์(OVER Lay) เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลด
ความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง)  อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 800 
คน และประชาชน จ านวน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,927,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 15/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมอนทอง 2 หมู่ที่ 2-1
ต าบลหมอนทอง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

การกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมอนทอง 2 หมู่ที่ 2-1 ต าบลหมอนทอง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร

           9,500,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หมอนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว ท าสวน เล้ียงสัตว)์  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,473 ราย และประชาชน จ านวน  
7,973 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           9,500,000

30 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจนัทร์
สายโคกตะเคียนงาม – เขาจนัทร์ 
(ฉช.ถ 65-002) ต าบลทุ่งพระยา 
อ าเภอสนามชยัเขต 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เชื่อมถนนทาง
หลวง 359 ต าบลเขาไมแ้กว้ 
อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่
 9 บ้านเขาจนัทร์ สายโคกตะเคียนงาม-เขาจนัทร์
(ฉช.ถ 65-002) ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยั
เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา เชื่อม ถนนทางหลวง 359
ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจนีบุรี ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 1,697 เมตร จ านวน 1 สายทาง

           6,926,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งพระยา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ยคูาลิปตัส) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,500 คน  
และประชาชนจ านวน 4,000 คน  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,926,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 16/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยนา (ซอยวดัใหมช่ยัมงคล) 
 หมู่ที่ 20 ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวดัใหมช่ยั
มงคล) บ้านห้วยนา หมู่ที่ 20 ต าบลคลองตะเกรา
 อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 158 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว มนัส าปะหลัง  ออ้ย ปาล์ม) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 487 คน และประชาชน 
จ านวน 471 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              500,000

32 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ที่ 4 ต าบลคลองขดุ อ าเภอบ้าน
โพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 5
 ขวา ฝ่ังใต้ จากถนนลาดบัว - วงัอู่ 
ถงึบ้านนายบุญรัตน์  ปิ่นทอง

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบล
คลองขดุ อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 5 ขวา
ฝ่ังใต้จากถนนลาดบัว - วงัอู่ ถงึ บ้านนายบุญรัตน์ 
 ปิ่นทอง โดยท าการลงหินคลุกเสริมพื้นทางเดิม 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร และท าการปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 
650.00 เมตร หนา เฉล่ีย 0.10 เมตร และท าการ
ปูยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05
 เมตร หรือมพีื้นที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 3,250.00 ตารางเมตร

           1,741,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
คลองขดุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,000 คน และ
ประชาชน จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,741,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 17/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

33 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ า
สายใหญ่ฝ่ังขวา กม. 6+200 – กม.
 7+200 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองนา 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
กม. 6+200 – กม. 7+200 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองนา
 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic 
Concrete ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา
0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร

           2,940,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบางปะกง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน
ด้วยการปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ า ที่เชื่อมระหวา่ง 2 ต าบล คือ ต าบลคลอง
นา และต าบลบางไผ่ ส าหรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร (นาขา้ว) ท าให้ลด
ค่าใชจ้า่ยในการขนส่งสินค้า และลดความเสียหายของผลผลิต โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,299 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,940,000

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาแกว้ หมู่ที่ 5 ต าบลกอ้นแกว้
 อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาแกว้
หมู่ที่ 5 ต าบลกอ้นแกว้ อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
5,000 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวง
ชนบท

           3,456,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
กอ้นแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว และประมง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,200 คน และประชาชนจ านวน 
5,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,456,900

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 18/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นวงแหวนท่าเบี้ย 
หมู่ที่ 10 ต าบลดงน้อย 
อ าเภอราชสาส์น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวงแหวนท่า
เบี้ย หมู่ที่ 10 ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ระยะทางยาว 2000 เมตร

           5,013,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ดงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร  (นาขา้ว)  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 500 คนและประชาชนจ านวน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,013,900

36 ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
กกสับนอก - กกสับใน หมู่ที่ 3,4 
ต าบลเมอืงใหม ่อ าเภอราชสาส์น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางยางถนน
แอสฟัลติกคอนกรีตสายกกสับนอก - กกสับใน 
หมู่ที่ 3,4 ต าบลเมอืงใหม ่
อ าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

           4,121,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เมอืงใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลติก
คอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว 
มะมว่ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,700 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,121,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 19/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

37 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลอง
พระยาวสูิตร หมู่ที่ 2  ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ถงึถนนเลียบคลองสกดั
 80 หมู่ที่ 5 ต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบ
คลองพระยาวสูิตร หมู่ที่ 2  ต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ถงึถนนเลียบ
คลองสกดั 80 หมู่ที่ 5 ต าบลสองคลอง อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 25,000 ตารางเมตร

          12,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
สองคลอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ประมง เพาะเล้ียงสัตว)์ อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
 โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 887 คน  และประชาชน จ านวน 
13,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

          12,500,000

38 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวดัดอน
ทอง-วดัเซนต์ปอล ซอย 5 หมู่ที่ 7 
ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
วดัดอนทอง-วดัเซนต์ปอล ซอย 5 หมู่ที่ 7 ต าบล
บางตีนเป็ด อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา มผิีวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,230 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นปูยางแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไมน่้อยกวา่ 7,380 ตารางเมตร

           5,340,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางตีนเป็ด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยเป็นการ
กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มะพร้าว มะมว่ง พืชผักสวนครัว) อกีทั้งประเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 100 
คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,340,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 20/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

39 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบ้านคลองขดุ หมู่ที่ 
3 เชื่อม หมู่ที่ 4 
ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนบ้านคลองขดุ หมู่ที่ 3 
เชื่อม หมู่ที่ 4 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ระยะทางยาว 870 เมตร

           2,125,900 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 75 คน และประชาชน จ านวน 1,179 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,125,900

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายราษฎรอทุิศ 2 
หมู่ที่ 5 ต าบลบางโรง 
อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรอทุิศ
 2 หมู่ที่ 5 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 1445 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 5780 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกล่ีย
เรียบตามสภาพ

           4,479,800 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร  (นาขา้ว สวนผลไม ้เล้ียงปลา เล้ียงกุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 2,000 คน และ
ประชาชน จ านวน 3,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           4,479,800

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 21/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

41 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
แดงร่วมใจ หมู่ที่ 6 
ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายแดงร่วมใจ หมู่ที่ 6 
ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไมน่้อยกวา่ 5,700 ตารางเมตร 1 สายทาง

           3,186,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หัวไทร

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว เล้ียงปลา เล้ียงกุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 100 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,186,000

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะลอย  (วดัเขาน้อย-บ้าน
ด่าน) หมู่ที่ 3 ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย 
(วดัเขาน้อย-บ้านด่าน) หมู่ที่ 3 ต าบลคลองตะเก
รา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 740 เมตร หนา
 0.15 เมตร

           2,357,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
เกษตรกรในต าบลโพรงอากาศ จ านวน 1,269 คน และประชาชน จ านวน 
13,639  คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,357,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 22/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

43 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ
คลองชวดตาสี หมู่ที่ 10 ต าบล
โพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าบลบางขวญั 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที่ 10 ต าบลโพรง
อากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว เชื่อม หมู่ที่ 8 ต าบล
บางขวญั อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 เมตร

          17,343,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร  (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
เกษตรกรในต าบลโพรงอากาศ จ านวน 1,269 คน และประชาชน จ านวน 
13,639  คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

          17,343,000

44 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายถนน
หน้าวดัเสมด็ใต้-ถนนคลอง
ชลประทานซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านวงั
สีทอง ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบาง
คล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนหน้าวดัเสมด็ใต้-ถนนคลองชลประทาน
ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านวงัสีทอง 
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,446 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่
5,784 ตารางเมตร

          10,337,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว มะมว่ง มะพร้าว เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา/กุ้ง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 731 
คน  และประชาชนจ านวน 3,967 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

          10,337,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 23/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

45 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกส า
มะด่าง หมู่ที่ 7 – ฐานป่าไมห้นอง
ปลาซิว หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าตะเกยีบ 
อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสาม
แยกส ามะด่าง หมู่ที่ 7 – ฐานป่าไมห้นองปลาซิว 
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,027 เมตร

           9,642,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร  (ยางพารา มนัส าปะหลัง ออ้ย ปาล์ม และทุเรียน) อกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมเีกษตรกรในต าบลท่าตะเกยีบ จ านวน 
2,960 คน  และประชาชน จ านวน 16,439  คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           9,642,000

46 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยแยกชลประทาน
ถงึบ้านบางกระเจด็หมู่ที่ 2 ต าบล
คลองเขื่อน 
อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที2่
 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ชว่งที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8.00 
เมตร ระยะทางยาว 530 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร  หรือมพีื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 4,240 ตารางเมตร  ชว่งที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 935 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ปูยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4,675 ตารางเมตร หรือมี
พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไมน่้อยกวา่ 
8,915 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน  พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ

           6,077,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเขื่อน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  (นาขา้ว มะมว่ง เล้ียงกุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 450 คน ประชาชน 
จ านวน 450 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,077,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 24/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

47 ปรับปรุงถนน และแหล่งน้ าสู่แปลง
เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 
ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1. งานปรับปรุงถนนลูกรัง จ านวน 3 ชว่ง ดังนี้
ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 164
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,312 ตารางเมตร
ชว่งที่ 2 ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว 920
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 5,520 ตารางเมตร
ชว่งที่ 3 ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร ยาว 118
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 944 ตารางเมตร
2.งานขดุร่องน้ าเดิม กวา้ง 1.50 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ระยะทาง 627 เมตร ขดุร่องน้ าใหม ่กวา้ง 
2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 627 เมตร

           1,227,100 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานการปฏรูิป
ที่ดินจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการ
ด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง และขดุร่องน้ า ในพื้นที่นิคมเศรษฐกจิพอเพียง
โพรงอากาศ เพื่อให้เกษตรกร ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร (นาขา้ว) ไปจ าหน่าย และมแีหล่งน้ าในการเพาะปลูก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่นิคมฯ จ านวน 18 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม เป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที 

           1,227,100

48 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า
โรงเรียนบ้านวงัหิน – หนองกก
เหล่ียม บ้านวงัหิน หมู่ที่ 4 ต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหน้าโรงเรียนบ้านวงัหิน – หนองกกเหล่ียม 
บ้านวงัหิน ม.4 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05
 เมตร ระยะทางยาว 2,090 เมตร

           8,918,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร
 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ยางพารา มนัส าปะหลัง ออ้ย)  อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  โดยมเีกษตรกรในต าบลคลองตะเกรา จ านวน 3,000 คน และ
ประชาชน จ านวน 24,425  คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           8,918,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 25/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 ถนนบ้านห้วยปลีก จาก
แยกทางหลวง 319  
ถงึถนนสายหนองหวา้  
ต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ถนน
บ้านห้วยปลีก จากแยกทางหลวง 319  ถงึถนน
สายหนองหวา้  ต าบลบ้านซ่อง 
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
โดยท าการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง  5.00 เมตร  ยาว  3,045 เมตร  หนาเฉล่ีย 
 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมน่้อย
กวา่  15,225  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลบ้านซ่องก าหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

           8,480,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบ้าน
ซ่อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (พืชปลอดสารพิษ เกษตรอนิทรีย ์เส้ียงสัตว)์ อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,309 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           8,480,000

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคลองตัน หมู่ที่ 4 ต าบลบาง
เตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตัน 
หมู่ที่ 4 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชว่งที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.50 
เมตร ระยะทางยาว 548 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชว่งที่ 2 ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

           2,593,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเตย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรในหมู่ที่ 4 ต าบลบางเตย จ านวน 37 คนและประชาชน จ านวน 
798 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,593,000

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ต าบลบาง
เตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงนคร 
หมู่ที่ 5  ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร

           2,179,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเตย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 73 คน และประชาชน จ านวน 533 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,179,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 26/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

52 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายประโยชน-์ร าแพน 2
 หมู่ที่ 6  
บ้านดอนทับไก ่
ต าบลเสมด็ใต้ 
อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ประโยชน์-ร าแพน 2 หมู่ที่ 6  บ้านดอนทับไก ่
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 794  เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
3,176 ตารางเมตร   

           2,092,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว มะมว่ง มะพร้าว เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลเสมด็
ใต้ จ านวน934 คน  และประชาชน จ านวน 2,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           2,092,000

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ฉช.ถ 60-0015 หมู่ที่ 9 เชื่อม
หมู่ที่ 10 ,13 ต าบลท่าไข ่อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ฉช.ถ 
60-0015 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ,13  ต าบลท่าไข่
 อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะชเงเทรา พื้นที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10,13 (บริเวฯหมู่ที่
 10)  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกขา้งละ 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
5,960 ตารางเมตร

           3,840,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าไข่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (นาขา้ว ไก ่เป็ด ววั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลท่าไข ่จ านวน 1,267 คน และประชาชน 
จ านวน 10,854 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,840,000

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ฉช.ถ 60-0002สวนวรลักษณ์
 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต าบลท่าไข ่
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ฉช.ถ 
60-0002 สวนวรลักษณ์ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 
ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 
6.00 เมตร  ยาว 2,884 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 17,304 ตารางเมตร

          11,630,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าไข่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(นาขา้ว ไก ่เป็ด ววั) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรในต าบลท่าไข ่จ านวน 698 คน และประชาชน จ านวน 10,854 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

          11,630,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 27/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

55 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านอา่งตะแบก
 สายอา่งระบม 
(ถนน อบจ.) - วดัอา่งตะแบก 
ต าบลทุ่งพระยา 
อ าเภอสนามชยัเขต 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
เชื่อม ถนนทางหลวง 359 
ต าบลกรอกสมบูรณ์ 
อ าเภอศรีมหาโพธ ิ
จงัหวดัปราจนีบุรี

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
 บ้านอา่งตะแบก สายอา่งระบม (ถนน อบจ.) - 
วดัอา่งตะแบก ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชยั
เขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
เชื่อมถนนทางหลวง 359 ต าบลกรอกสมบูรณ์ 
อ าเภอศรีมหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี ผิวจราจร
ลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
2,650 เมตร

          10,441,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งพระยา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ที่นาขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ยคูาลิปตัส) อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลทุ่งพระยา จ านวน 
1,500 คนและประชาชน จ านวน 14,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

          10,441,000

56 ขดุลอกคลองออ้มเกา่ หมู่ที่ 6 
ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกคลองออ้มกา่ หมู่ที่ 6 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 
0.80 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1 เมตร (เดิมลึก 0.60
 เมตร)ยาว 400 เมตร 
(คิดเป็นปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
720 ลูกบาศกเ์มตร)

               45,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยขดุลอกคลอง
ออ้มเกา่ หมู่ที่ 6 ต าบลบางเกลือ คิดเป็นปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 720 ลบ.ม. 
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งกกัเกบ็น้ าธรรมชาติ ใชส้ าหรับการอปุโภคบริโภค
และประกอบอาชพีทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) โดยมกีลุ่มเป้าหมายเกษตรกร
 จ านวน 40 คน ประชาชน จ านวน 20 คน พื้นที่รับประโยชน์ 160 ไร่ ปริมาณ
น้ าที่คาดวา่จะได้รับ 1,536 ลบ.ม./ปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

               45,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 28/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

57 ขดุลอกคลองสนาม หมู่ที่ 6 ต าบล
บางเกลือ อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขดุลอกคลองสนาม หมู่ที 6 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2 เมตร 
ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1 เมตร 
(เดิมลึก 1 เมตร)ยาว 1,800 เมตร 
(คิดเป็นปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่
5,400 ลูกบาศกเ์มตร)

              195,800 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยขดุลอกคลอง
สนาม หมู่ที 6 ต าบลบางเกลือ คิดเป็นปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 5,400 ลบ.ม. 
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งกกัเกบ็น้ าธรรมขาติ ใชส้ าหรับการอปุโภคบริโภค
และประกอบอาชพีทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน 400 คน ประชาชน จ านวน 140 คน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 
ปริมาณน้ าที่คาดวา่จะได้รับ 14,400 ลบ.ม./ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              195,800

58 ขดุลอกคลองยายเมย้ หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกยายเมย้ หมู่ที่5 ต าบลบางเกลือ อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2 เมตร 
ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1 เมตร (เดิมลึก 1 เมตร)ยาว 
300 เมตร 
(คิดเป็นปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
900 ลูกบาศกเ์มตร)

               53,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการขดุลอก
ยายเมย้ หมู่ที่5 ต าบลบางเกลือ โดยคิดเป็นปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 900 ลบ.
ม. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งกกัเกบ็น้ าธรรมขาติ ใชส้ าหรับการอปุโภคบริโภค
และประกอบอาชพีทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง)  โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร จ านวน 120 คน พื้นที่รับประโยชน์ 140ไร่ ปริมาณน้ าที่คาดวา่จะ
ได้รับ 2,400 ลบ.ม./ปี  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

               53,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 29/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

59 ขดุลอกคลองลัดตาพุ่ม หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกคลองลัดตาพุ่ม หมู่ที 5 ต าบลบางเกลือ 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปากคลอง
กวา้งเฉล่ีย 6 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2 เมตร 
ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1 เมตร (เดิมลึก 1 เมตร)ยาว 
800 เมตร (คิดเป็นปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
2,400 ลูกบาศกเ์มตร)

               87,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการขดุลอก
คลองลัดตาพุ่ม หมู่ที 5 ต าบลบางเกลือ โดยคิดเป็นปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 
2,400 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าใน
แหล่งกกัเกบ็น้ าธรรมขาติ ใชส้ าหรับการอปุโภคบริโภคและประกอบอาชพี
ทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) มกีลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 130 คน 
ประชาชน จ านวน 50 คน พื้นที่รับประโยชน์ 240 ไร่ ปริมาณน้ าที่คาดวา่จะ
ได้รับ 6,400 ลบ.ม./ปี   
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

               87,000

60 ขดุลอกคลองนา หมู่ที่ 3 ต าบลบาง
เกลือ อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขดุลอกคลองนา หมู่ที่ 3 ต าบลบางเกลือ อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ปากคลองกวา้งเฉล่ีย 6 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2 เมตร ลึกจากเดิม
เฉล่ีย 1 เมตร (เดิมลึก 1 เมตร) 
ยาว 1,000 เมตร (คิดเป็นปริมาตรดินขดุ
ไมน่้อยกวา่ 3,000 ลูกบาศกเ์มตร)

              138,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางเกลือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยขดุลอกคลอง
นา หมู่ที่ 3 ต าบลบางเกลือ คิดเป็นปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 3,000 ลบ.ม. เพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งกกัเกบ็น้ าธรรมขาติ ส าหรับการอปุโภคบริโภคและ
ประกอบอาชพีทางการเกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง)  มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
จ านวน 200 คน ประชาชนจ านวน 50 คน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ปริมาณ
น้ าที่คาดวา่จะได้รับ 9,000 ลบ.ม./ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

              138,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 30/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

61 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ทางเขา้วดัต้นตาล ถงึโรงเรียนวดั
หนองปาตอง หมู่ที่ 2,8,9,11 
ต าบลหนองยาว 
อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณทางเขา้วดัต้นตาล ถงึโรงเรียนวดัหนองปา
ตอง หมู่ที่ 2,8,9,11 
ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพถนนเดิมหรือมพีื้นที่ปู
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไมต่่ ากวา่ 24,000
 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด

          11,114,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองยาว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน
 สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว ขา้วโพด ผัก) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 1,000
 คน ประชาชน จ านวน 3,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

          11,114,000

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจา้
อามา้ หมู่ที่ 4,8,9 ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ศาลเจา้อามา้  หมู่ที่ 4,8,9 ต าบลบางแกว้ อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 
3.5 เมตร ยาว 1,125 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,938  ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท)

           1,952,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน โดยปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (เล้ียงปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลบางแกว้ จ านวน 500 คน ประชาชน 
จ านวน 200 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,952,000

63 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขา้มคลองบางไทรซึม หมู่ที่ 3,7 
ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขา้มคลองบางไทรซึม หมู่ที่ 3,7 
ต าบลบางกระเจด็ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร 
(ตีเส้นแบ่งผิวจราจร ทางเท้าขา้งละ 
1.00 เมตร) ยาว 19 เมตร 
พร้อมงานเชงิลาดคอสะพาน

           3,691,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว ท าสวน) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
เกษตรกรในต าบลบางกระเจด็ จ านวน 685 คน และประชาชน จ านวน 3,756 
คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           3,691,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 31/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

64 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขา้มบึงตาอู๋ 
เชื่อมถนนเลียบคลองแดน 
หมู่ที่ 9 ต าบลหมอนทอง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขา้มบึงตาอู๋ 
เชื่อมถนนเลียบคลองแดน หมู่ที่ 9 ต าบล
หมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กวา้ง 8 เมตร 
(ตีเส้นแบ่งผิวจราจร ทางเท้าขา้งละ 1.00 เมตร) 
ยาว 50 เมตร พร้อมงานเชงิลาดคอสะพาน

           6,755,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ยและลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ท านาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมี
เกษตรกรในต าบลหมอนทองจ านวน 1,089 คน และประชาชน จ านวน 9,441 
คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,755,000

65 กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนอง
ปรือ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าทองหลาง 
อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ชว่งที่ 2

กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายหนองปรือ หมู่ที่ 6 ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ชว่งที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 880 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4,400 ตาราง
เมตร

           1,992,700 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าทองหลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชนด้วยการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดรายจา่ยและลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 97 คน ประชาชน จ านวน 284 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,992,700

66 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านหมู่ส่ี 
หมู่ที่ 4 ต าบลบางตีนเป็ด 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านหมู่ส่ี หมู่ที่ 4 ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
มผิีวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,010 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นปู
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อยกวา่
16,080 ตารางเมตร

           7,390,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
บางตีนเป็ด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  (มะพร้าว มะมว่ง พืชผักสวนครัว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 200 คน และ
ประชาชน จ านวน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           7,390,000

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 32/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

67 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเขากล้วยไม ้(ซอยบ้าน
ก านันกุ่ย) หมู่ที่ 14 ต าบลคลองตะ
เกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากล้วยไม้
 (ซอยบ้านก านันกุ่ย) หมู่ที่ 14 ต าบลคลองตะเกรา
 อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร

           1,274,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(นาขา้ว มนัส าปะหลัง  ออ้ย ปาล์ม) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 500 คน และประชาชน จ านวน 484
 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           1,274,000

68 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากเนื้อสัตวแ์ละ
สามารถยกระดับผลิตภณัฑ์ให้มี
มาตรฐาน OTOP

อบรมเชงิปฏบิัติการแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์2 
รุ่น ๆ ละ 30 คน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน OTOP

              127,250 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลบาง
น้ าเปร้ียว

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
สินค้าผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน ด้วยการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มทักษะ
อาชพีการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสัตว ์และพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพตา
มาตรฐาน OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 60 คน (สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป)
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

              127,250

69 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
 8,9 ต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอ
บางน้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8,9 ต าบลบางน้ าเปร้ียว 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ให้มี
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
12,000 ตารางเมตร

           6,286,400 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

บางน้ าเปร้ียว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน ด้วยการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (นาขา้ว) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในต าบลบางน้ าเปร้ียว จ านวน 1,619 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม เป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

           6,286,400

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 33/34



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

 วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

 หน่วยด าเนินการ

70 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีเจริญทอง หมู่ที่ 10 ต าบล
คลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลูกรัง ศรีเจริญทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน
 สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่ออ านวยความสะดวกและลดความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลัง ออ้ย ปาล์ม) อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน มกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 488 คน 
และประชาชน จ านวน 475 คน  รวมทั้งเป็นโครงการที่เสนอตามความต้องการ
ของประชาชน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

              500,000

71 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย
ประโยชน์-ร าแพน1 หมู่ที่ 6 
บ้านดอนทับไก ่ต าบลเสมด็ใต้ 
อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายประโยชน์-ร าแพน 1 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทับไก ่
ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,740 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
6,960 ตารางเมตร

           5,160,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน
 สร้างอาชพี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ชมุชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้ว มะมว่ง มะพร้าว 
เล้ียงสัตว ์ปลา กุ้ง) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน 934 คน และประชาชน จ านวน 2,000 คน รวมทั้งเป็น
โครงการที่เสนอตามความต้องการของประชาชน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
เป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที

           5,160,000

275,812,080       275,722,080       รวม 71 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 34/34



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 “สร้างงาน” “สร้างรายได้” เพื่อ 
“สร้างบ้าน” ให้กบัผู้มรีายได้น้อย

1. ฝึกอบรมทักษะอาชพีชา่งชมุชน 
จ านวน 3 รุ่น ผู้เขา้อบรม รวม 50 คน และ
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอาย ุคน
พิการคนรายได้น้อย ผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 
67 หลัง (หลังละ 20,000 บาท )  
2) ฝึกอบรมทักษะอาชพีชา่งชมุชน 
จ านวน 5 รุ่น ผู้เขา้อบรม รวม 30 คน และ
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอาย ุคน
พิการ คนรายได้น้อย ผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
 10 หลัง (หลังละ 10,000 บาท)

           2,457,800 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงาน
พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคง
ของมนุษย์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมอืแรงงาน 
แสดงให้เห็นถงึความคุ้มค่าและมคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้ ไมม่กีารระบุ
มาตรฐานหลักสูตร และไมม่กีารระบุตลาดรองรับแรงงานที่ชดัเจน อกีทั้ง
เปูาหมายหลักเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน 77 หลัง (ค่าซ่อม
บ้าน 67 หลังละ  20,000 บาท และ 10 หลังหลังละ 10,000 บาท) 

2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธภิาพ
ยกระดับสินค้าเกษตร ผลิตภณัฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ และสร้างอตัลักษณ์
ตลาดเกษตรกรจงัหวดัฉะเชงิเทรา

กจิกรรมที่ 1 การถา่ยทอดความรู้การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตขนุนและสนับสนุนการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใชปุ้๋ยผสมเอง โดยมกีารอบมรม
 จ านวน 2 วนั ผู้เขา้อบรม 
จ านวน 47 คน 
กจิกรรมที่ 2 การถา่ยทอดความรู้เทคโนโลยกีาร
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าล าไย มผู้ีเขา้อบรม จ านวน
 30 คน
กจิกรรมที่ 3 การถา่ยทอดความรู้การพัฒนาสินค้า
 บรรจภุณัฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาบรรจภุณัฑ์
สินค้าขา้ว มผู้ีเขา้อบรม 
จ านวน 30 คน 
กจิกรรมที่ 4 การถา่ยทอดความรู้การพัฒนาสินค้า
 บรรจภุณัฑ์ เพิ่มมลูค่าสินค้า และสนับสนุนการ
พัฒนาบรรจภุณัฑ์ยกระดับสินค้าขา้ว จ านวน 2 
กลุ่ม รวมเป็นจ านวน 35 คน 

           2,373,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานเกษตร
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร และ
สินค้าแปรรูปทางการเกษตรโครงการไมส่ามารถแสดงให้เห็นถงึความเหมาะสม
และความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนปัจจยัการผลิต และยงัขาดความชดัเจนในการน าความรู้ไปปรับใชไ้ด้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

 หน่วยด าเนินการ
 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 1/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

กจิกรรมที่ 5 การถา่ยทอดความรู้และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร ขนุน สัปปะรด 
โดยมกีารอบรม จ านวน 2 วนั 
ผู้เขา้อบรมจ านวน 15 คนกจิกรรมที่ 6 การ
ถา่ยทอดความรู้พัฒนาบรรจภุณัฑ์ และสนับสนุน
บรรจภุณัฑ์สินค้าแปรรูป  
มผู้ีเขา้อบรม จ านวน 20 คน 
กจิกรรมที่ 7 การถา่ยทอดความรู้การพัฒนาสินค้า
 บรรจภุณัฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาบรรจภุณัฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูปชาและปูแสม มผู้ีเขา้อบรม 
จ านวน 15 คน
กจิกรรมที่ 8 การถา่ยทอดความรู้การผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภยัและสนับสนุนการพัฒนาตลาด
เกษตรกรให้เกดิอตัลักษณ์
กลุ่มตลาดเกษตรกร โดยมกีารอบมรม 
จ านวน 2 วนั ผู้เขา้อบรม จ านวน 37 คน

3 พัฒนาศักยภาพการจบัสัตวน์้ า
ชมุชนประมงท้องถิ่น

1) กจิกรรมจดัฝึกอบรมให้ความรู้การจบัสัตวน์้ า
อยา่งถกูวธิเีป็นการอนุรักษ์อยา่งยั่งยนื โดย
วทิยากรจากภาครัฐ แบ่งผู้เขา้ร่วมอบรมเป็น
จ านวน 3 รุ่นๆละ 50 ราย และเจา้หน้าที่
ประสานงาน จ านวนรุ่นละ 4 ราย 
2) กจิกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิต เชน่ 
อวนลอยปลากเุรา เชอืก ลูกตะกั่ว 
3) กจิกรรมการส ารวจและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วดั         

           1,573,830 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานประมง
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การท าประมงอยา่ง
ถกูกฏหมาย และจดัหาปัจจยัการท าประมงให้กบัชมุชนประมงท้องถิ่น โครงการ
ไมแ่สดงให้เห็นถงึความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจาก
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต เชน่ อวนลอยปลากเุรา 
เชอืกลูกตะกั่ว และยงัขาดความชดัเจนในการน าความรู้ไปปรับใชไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

4 ฝึกทักษะเยาวชนเพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายแุละคนพิการ
แบบ New Normal จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

1. จดัฝึกอบรมเด็กและเยาวชน สร้างทักษะใน
การดูแลผู้สูงอายแุละคนพิการ และมส่ีวนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจงัหวดั จ านวน 5 
รุ่น ๆ ละ 40 คน 
2. ลงพื้นที่ภาคสนาม ฝึกปฏบิัติจริง และขยาย
เครือขา่ยเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถท างาน
ในพื้นที่ท่องเที่ยวได้จริง

              702,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการบริการ
นักท่องเที่ยวสูงอายแุละคนพิการโดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ทุกต าบล จ านวน 200 คน โครงการไมส่ามารถเชื่อมโยงให้เห็นถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี ตลอดจนภารกจิดังกล่าวเป็นภารกจิของหน่วยงาน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 2/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

5 เพิ่มประสิทธภิาพในการพัฒนา
สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน หมู่ที่ 3
ต าบลท่าถา่น 
อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1.การสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า 
2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยการสนับสนุนวสัดุและครุภณัฑ์ 
3. การเชื่อมโยงตลาดและการตลาดสมยัใหม่
4. ติดตามโครงการ                                     
               

              496,910 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าถา่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์จากเส้นพลาสติก/เชอืก/ผ้า/ไมก้วาด และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
โครงการไมส่ามารถแสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการ
ด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
และยงัขาดความชดัเจนในการน าความรู้ไปปรับใชไ้ด้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

6 การพัฒนาผ้าทอวถิอีสีานบูรพา
ฉะเชงิเทรา

1) กจิกรรมที่  1  ค้นหาเอกลักษณ์อตัลักษณ์ภมูิ
ปัญญาทอผ้าจงัหวดัฉะเชงิเทรา
- ประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อค้นหาภมูปิัญญาผ้าทอ
 จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 60 คน 
ฝึกอบรมการมดัหมี่ ยอ้มสีเคมยีอ้มสีธรรมชาติ 
และเทคนิคการทอผ้าลายเอกลักษณ์ออกแบบ
และพัฒนาลายผ้าประจ าจงัหวดัและลวดลายที่
ทันสมยั การออกแบบและพัฒนาบรรจภุณัฑ์ 
2) กจิกรรมที่  2 สนับสนุนวสัดุครุภณัฑ์สนับสนุน
วสัดุ อปุกรณ์ในการพัฒนาผ้าทอจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา จ านวน 3 กลุ่มๆละ 20 คน

           1,119,600 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมและการพัฒนาผ้าทอท้องถิ่น 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อสร้างรายได้โดยการน าภมูปิัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาอยา่งสร้างสรรค์ ซ่ึงยงัไมส่ามารถแสดงให้เห็นถงึความคุ้มค่า 
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ จากการ
สนับสนุนปัจจยัการผลิตที่ค่อนขา้งสูงให้กบักลุ่มเปูาหมาย และไมม่คีวามชดัเจน
ในรายละเอยีดและความเชี่ยวชาญกจิกรรมการออกแบบและพัฒนาลายผ้า 

7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงผลิต
พืชเกษตรผสมผสานและการผลิต
พืชเศรษฐกจิเพื่อการค้า

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรปลูกพืช
ผสมผสาน การผลิตพืชเศรษฐกจิเพื่อการค้า 
จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน 
2. สนับสนุนปัจจยัการผลิตและวสัดุอปุกรณ์อบรม
แกเ่กษตรกรผู้เขา้รับการอบรม เพื่อให้ผู้เขา้อบรม
ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏบิัติจริง และครุภณัฑ์
ประกอบการฝึกอบรม

          12,181,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในเร่ืองของ
การเกษตรแบบผสมผสาน และศึกษาดูงาน รวมทั้งสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
เพื่อจดัต้ังเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง แต่มค่ีาใชจ้า่ยในการจดัซ้ือครุภณัฑ์
ที่ค่อนขา้งสูง (โรงเรือน 20 หลัง/ เคร่ืองสีขา้วและเคร่ืองคัดขา้วสาร) ซ่ึงไม่
สามารถแสดงให้เห็นถงึความชดัเจน หรือความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหาและ
การฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 3/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

8 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่1 
สถานีสูบน้ าท่าไข ่หมู่ที่ 1 ต าบลท่า
ไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่1 สถานีสูบน้ าท่าไข่
 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด
 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุม
เคร่ืองสูบน้ า

              500,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซม
เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่1 สถานีสูบน้ าท่าไข ่ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสม
ส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

9 ซ่อมแซมบานระบาย สถานีสูบน้ า
บ้านใหม ่หมู่ที่ 13 ต าบลท่าไข ่
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมบานระบาย สถานีสูบน้ าบ้านใหม ่หมู่ที่ 
13 ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมบานระบายและอปุกรณ์
พร้อมเคร่ืองกวา้นและระบบไฟฟูาควบคุม

              980,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมบานระบายน้ า สถานีสูบน้ า
บ้านใหม ่ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็น
ถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

10 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวร 
ปตร.ประจ ารัง หมู่บ้านประจ ารัง 
ต าบลบางขนาก 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวร ปตร.ประจ ารัง 
หมู่บ้านประจ ารัง ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ืองสูบ
น้ าขนาด 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบ
ไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              525,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวรปตร.
ประจ ารัง ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็น
ถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

11 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.แพรก
บางหม ู(เคร่ืองที่ 1) หมู่บ้านแพรก
บางหม ูต าบลหนามแดง อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.แพรกบางหม ู(เคร่ืองที่
 1) หมู่บ้านแพรกบางหม ูต าบลหนามแดง อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซม
เคร่ืองสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อม
ระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.แพรกบาง
หม ูซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความ
เหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 4/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

12 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่ 1 
สถานีสูบน้ าท่าไข ่2 หมู่ที่ 1 ต าบล
ท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่ 1 สถานีสูบน้ าท่า
ไข ่2 หมู่ที่ 1 ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด
 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุม
เคร่ืองสูบน้ าสถานีสูบน้ าท่าไข่

              500,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า 
เคร่ืองที่ 1 สถานีสูบน้ าท่าไข ่2 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับ
ด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

13 ศูนยจ์ าหน่ายและกระจายสินค้า
ทางการเกษตรจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1. ออกแบบ และปรับปรุงภมูทิัศน์ตลาด รวมทั้ง
พื้นที่ตลาดบริเวณโดยรอบให้มคีวามเป็นระเบียบ 
สวยงาม และเหมาะสมกบัการเป็นตลาดชมุชน 
โดยมกีารจดัพื้นที่จ าหน่ายสินค้าอยา่งเป็นสัดส่วน
 ที่แสดงออกถงึเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของวถิี
ชมุชน และจดัพื้นที่ให้มสุีขอนามยัที่ดีและเกดิ
ความเป็นธรรมในการซ้ือขาย  (กอ่สร้างอาคาร 
ห้องน้ า พื้น ร้ัวและประตู ท่อระบายน้ า ที่จอดรถ 
ปูอมยาม
2. จดักจิกรรมส่งเสริมการขายให้แกเ่กษตรกรใน
เขตปฏรูิปที่ดิน เพื่อเพิ่มชอ่งทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร

           4,600,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานการปฏรูิป
ที่ดินจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้าและ
กระจายสินค้าทางการเกษตรใหม ่บริเวณที่ดินขา้งส านักงานปฏรูิปที่ดินจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา เป็นพื้นที่ของส่วนราชการ และเป็นการกอ่สร้างอาคารใหม ่ซ่ึงยงัไม่
ชดัเจนในแนวทางในการบริหารจดัการและการเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นถงึการ
สนับสนุนกจิกรรมของกลุ่มอาชพีอยา่งชดัเจน รวมทั้งยงัไมช่ดัเจนในความจ าเป็น
เร่งด่วน 

14 ซ่อมแซมบานระบาย สถานีสูบน้ า
บางพระ หมู่ที่ 7 ต าบลโสธร อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมบานระบาย สถานีสูบน้ าบางพระ หมู่ที่ 7
 ต าบลโสธร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซม บานระบายและ
อปุกรณ์พร้อมเคร่ืองกวา้นและระบบไฟฟูาควบคุม

              980,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมบานระบายน้ าสถานีสูบน้ า
บางพระ หมู่ที่ 7 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดง
ให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 5/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

15 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ า
บางพระ (เคร่ืองที่ 4) บ้านปาก
คลอง ต าบลโสธร อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าบางพระ 
(เคร่ืองที่ 4) บ้านปากคลอง ต าบลโสธร อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซม
เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที 
พร้อมระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ า
บางพระ (เคร่ืองที่ 4) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้
แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

16 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ า
ปากคลองบางตลาด (เคร่ืองที่ 2) 
บ้านบางตลาด 
ต าบลบางตลาด 
อ าเภอคลองเขื่อน 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าปากคลองบาง
ตลาด (เคร่ืองที่ 2) บ้านบางตลาด ต าบลบางตลาด
 อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาศกเ์มตร/
วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าปาก
คลองบางตลาด (เคร่ืองที่ 2) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และ
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

17 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ า
บ้านใหม ่(เคร่ืองที่ 4) คลองบ้าน
ใหม ่ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าบ้านใหม ่
(เคร่ืองที่ 4) คลองบ้านใหม ่ต าบลท่าไข ่อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อม
เคร่ืองสูบน้ าขนาด 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อม
ระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าบ้าน
ใหม ่(เคร่ืองที่ 4) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดง
ให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

18 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.ปาก
คลองดอน (เคร่ืองที่ 1) หมู่บ้าน
สมอเซ ต าบลคลองเปรง อ าเภอ
เมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.ปากคลองดอน 
(เคร่ืองที่ 1) หมู่บ้านสมอเซ ต าบลคลองเปรง 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
ซ่อมแซ่มเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาศกเ์มตร/
วนิาที พร้อมระบบไฟฟุาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.ปากคลอง
ดอน (เคร่ืองที่ 1) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดง
ให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 6/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

19 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 10 ต าบลท่า
ตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั บ้านหนองเรือ หมู่ที่
 10 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา  ปริมาณดิน 168,800 ลูกบาศกเ์มตร

           7,700,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

คลองสียดั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดับริเวณ
บ้านหนองเรือ ต.ท่าตะเกยีบ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และ
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

20 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ า
เทพรังสรรค์ (เคร่ืองที่ 1)
หมู่บ้านผีขดุ ต าบลบางปะกง 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าเทพรังสรรค์ 
(เคร่ืองที่ 1) หมู่บ้านผีขดุ ต าบลบางปะกง อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ือง
สูบน้ าขนาด 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบ
ไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ าสถานีสูบน้ าท่าไข่

              500,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าแ
ละบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า สถานีสูบน้ าเทพ
รังสรรค์ (เคร่ืองที่ 1) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้
แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

21 ซ่อมแซมบานระบายและอปุกรณ์
ประกอบ ปตร.บางห้าง ขนาด 4.00
 x 4.00 เมตร จ านวน 1 ชอ่ง 
หมู่บ้านดอนสนาม ต าบลคลอง
เขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมบานระบายและอปุกรณ์ประกอบ ปตร.
บางห้าง ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร จ านวน 1 ชอ่ง
 หมู่บ้านดอนสนาม ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอ
คลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมงาน
ระบายและอปุกรณ์ พร้อมงานเคร่ืองกวา้นและ
ระบบไฟฟูาควบคุม

              950,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมบานระบายและอปุกรณ์
ประกอบ ปตร.บางห้าง ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้
แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

22 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า นิคม
การเกษตร หมู่บ้านคลองนครเนื่อง
เขต ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า นิคมการเกษตร หมู่บ้าน
คลองนครเนื่องเขต ต าบลคลองนครเนื่องเขต 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาสกเ์มตร/
วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              474,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมเคร่ืองสูบน้ า นิคมการเกษตร 
หมู่บ้านคลองนครเนื่องเขต ต าบลคลองนครเนื่องเขต ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนิน
โครงการที่ชดัเจน 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 7/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

23 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวร 
ปตน.ท่าถั่ว หมู่บ้านท่าถั่ว ต าบล
บางกรูด อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวร ปตน.ท่าถั่ว 
หมู่บ้านท่าถั่ว ต าบลบางกรูด อ าเภอบ้านโพธิ ์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด
 3 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุม
เคร่ืองสูบน้ า

              525,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ ากึ่งถาวร 
ปตน.ท่าถั่ว หมู่บ้านท่าถั่ว ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และ
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

24 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.กลาง
คลองนครเนื่องเขต หมู่บ้านคลอง
นครเนื่องเขต ต าบลคลองนครเนื่อง
เขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.กลางคลองนครเนื่อง
เขต หมู่บ้านคลองนครเนื่องเขต ต าบลคลองนคร
เนื่องเขต อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยซ่อมเซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด 3 
ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุม
เคร่ืองสูบน้ าสถานีสูบน้ าท่าไข่

              491,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.
กลางคลองนครเนื่องเขต หมู่บ้านคลองนครเนื่องเขต ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนิน
โครงการที่ชดัเจน 

25 งานซ่อมแซมคันคลองนครเนื่องเขต
 12+900 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าไข ่
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมคันคลองนครเนื่องเขต 12+900 หมู่ที่ 4
 ต าบลท่าไข ่อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมคันคลองนครเนื่องเขต 
กม.12+900

              480,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมคันคลองนครเนื่องเขต 
12+900 หมู่ 4 ต าบลท่าไข ่ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และ
ไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

26 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่1 
สถานีสูบน้ าปลายคลองขา้งคันกั้น
น้ า สายบางขนาก-ท่าไขห่มู่ที่ 2 
ต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที่1 สถานีสูบน้ า
ปลายคลองขา้งคันกั้นน้ า สายบางขนาก-ท่าไข ่
หมู่ที่ 2 ต าบลบางขวญั อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด
 1 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุม
เคร่ืองสูบน้ า

              450,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองที1่ สถานี
สูบน้ าปลายคลองขา้งคันกั้นน้ า สายบางขนาก-ท่าไข ่หมู่ที่ 2 ซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับ
ด าเนินโครงการที่ชดัเจน  

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 8/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

27 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.วงั
ตะเคียน (เคร่ืองที่1) หมู่บ้านคลอง
วงัตะเคียน ต าบลวงัตะเคียน 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.วงัตะเคียน (เคร่ืองที่ 
1) หมู่บ้านคลองวงัตะเคียน ต าบลวงัตะเคียน 
อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าขนาด 1 ลูกบาศกเ์มตร/
วนิาที พร้อมระบบไฟฟูาควบคุมเคร่ืองสูบน้ า

              450,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

พระองค์ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า ปตร.วงัตะเคียน 
(เคร่ืองที่1) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็น
ถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

28 ซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะประตู
ระบายน้ ากลางคลองเทพรังสรรค์ 
หมู่บ้านผีขดุ ต าบลบางปะกง 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะประตูระบายน้ ากลาง
คลองเทพรังสรรค์ หมู่บ้านผีขดุ ต าบลบางปะกง 
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซม
ตะแกรงกนัขยะ

              450,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะ
ประตูระบายน้ ากลางคลองเทพรังสรรค์ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่
ชดัเจน

29 ซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะสถานีสูบ
น้ าปากตะคลอง 
หมู่บ้านปากตะคลอง 
ต าบลท่าสะอา้น 
อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะสถานีสูบน้ าปากตะคลอง
 หมู่บ้านปากตะคลอง ต าบลท่าสะอา้น อ าเภบาง
ปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยซ่อมแซมตะแกรง
กนัขยะ

              650,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระองค์

ไชยานุชติ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมตะแกรงกนัขยะสถานีสูบน้ า
ปากตะคลอง หมู่บ้านปากตะคลองซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
 และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 9/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

30 ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข 3 (เดิม) ตอนแยกบาง
ปะกง – บรรจบทางหลวงหมายเลข
 34 อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา (ฉช.ถ 1-0009) 
(โครงการถา่ยโอนให้ อบจ.)

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 (เดิม) ตอนแยกบาง
ปะกง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 34 อ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา (ฉช.ถ 1-0009) 
(โครงการถา่ยโอนให้อบจ.) ปรับปรุงและขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมขนาดกวา้ง 12 
เมตร  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 
16.50 เมตร ยาว 635 เมตร งานติดต้ังเสาไฟฟูา
ส่องสวา่ง พร้อมโคมไฟฟูา จ านวน 36 ชดุ งานท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและงานรางวี
หลังท่อกวา้ง 1.80 เมตร ยาวรวม (2 ขา้ง) 700 
เมตร

          18,730,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการซ่อมสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 
(เดิม) ซ่ึงไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการ และการ
เชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิในระดับท้องถิ่นและชมุชนอยา่งชดัเจน

31 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยโสม 
(ซอยปุาปาล์ม-วงัหิน)  หมู่ที่ 11 
ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอยปุาปาล์ม-วงัหิน) บ้าน
ห้วยโสม หมู่ที่ 11 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 4,400 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกรอกสะแก (ซอยหอประปา –
ริมอา่งสียดั) หมู่ที่ 1 ต าบลคลองตะ
เกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรอกสะแก
 หมู่ที่ 1 (ซอยหอประปา –ริมอา่งสียดั)  ต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 458 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,463,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย 
และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วนและการ
จดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 10/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

33           54,980,000 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการซ่อมสร้างปรับปรุงปผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.2042 จ านวน 6 ชว่ง ระยะทาง 
13,455 เมตร ซ่ึงไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการ 
และการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิในระดับท้องถิ่น
และชมุชนอยา่งชดัเจน

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สาย ฉช.2042 บ้านโปุงเกง้ –บ้านเกาะขนุน
 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา (ฉชถ 
1-0012) (โครงการถา่ยโอนให้อบจ.)ซ่อมสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน 6 ชว่ง ชว่งที่ 1 แบบ Hot Mixed 
Recycling ให้มขีนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1 เมตร ยาว 945 เมตร ชว่งที่ 2 แบบ
 Hot Mixed Recycling ให้มขีนาดผิวจราจรกวา้ง
 6 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร ยาว 970 เมตร 
ชว่งที่ 3 แบบ Hot Mixed Recycling  ให้มี
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  ไหล่ทางขา้งละ 1 
เมตร ยาว 5,250 เมตร ชว่งที่ 4 แบบ 
PAVEMENT IN PLACE  RECYCLING ให้มขีนาด
ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร ชว่งที่ 5 แบบ Hot Mixed 
Recycling ให้มขีนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 1 เมตร ยาว 2,460 เมตร ชว่งที่ 6 
แบบ Hot Mixed Recycling ให้มขีนาดผิวจราจร
กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 330 เมตร รวมระยะทาง
ยาว 13,455 เมตร

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.

2042 บ้านโปุงเกง้ – บ้านเกาะขนุน
 อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา (ฉช.ถ 1-0012) 
(โครงการถา่ยโอนให้ อบจ.)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 11/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

34 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง หมู่ที่ 4 
ต าบลคลองตะเกรา  อ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง หมู่ที่ 4 ต าบลคลองตะเกรา 
 อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ านวน 
40 ต้น พร้อมติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟูาจ านวน 1 แห่ง

           1,869,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง จ านวน 40 ต้น
 พร้อมหมอ้แปลงไฟฟูา ต้ังแต่สะพานห้วยโสมถงึสะพานหนองฝาละม ี(บ้าน
แปลง) ซ่ึงยงัไมม่คีวามชดัเจนในการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี และเพิ่ม
รายได้ในระดับท้องถิ่นและชมุชน 

35 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสายฉช.
4049 แยกทางหลวงหมายเลข 
3481 – บ้านหัวไทรอ าเภอบางคล้า
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง ถนนสาย ฉช.4049 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3481 – บ้านหัวไทร อ าเภอ
บางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 40 ต้น 
พร้อมติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟูา จ านวน 1 แห่ง

           1,850,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา แขวงทางหลวง
ชนบทฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่ง จ านวน 40 
ต้น พร้อมหมอ้แปลงไฟฟูา ถนนสายฉช.4049 แยกทางหลวงหายเลข 3481 - 
บ้านหัวไทร อ าเภอบางคล้า (บริเวณหน้าวดับางกระเจด็ไปจนถงึต าบลหัวส าโรง)
 ซ่ึงยงัไมม่คีวามชดัเจนในการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชพี และเพิ่มรายได้
ในระดับท้องถิ่นและชมุชน

36 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุง
ภมูทิัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยววดัโพรงอากาศ หมู่ที่ 9 
ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา

1.โครงการปรับปรุงถนนและลาดจอดรถ บริเวณ
ภายในวดัโพรงอากาศ หมู่ที่ 9 ต าบลโพรงอากาศ 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา มผิีว
จราจรพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 10,025.68 ตารางเมตร 
ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร 
2.โครงการติดต้ังโคมไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ 
(แบบใชพ้ลังงานโซล่าเซลล์) โดยเสาไฟฟูาสูง 6 
เมตรพร้อมอปุกรณ์ประกบิเสาไฟฟูา จ านวน 67 
ชดุ

           4,385,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

โพรงอากาศ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และติดต้ัง
โคมไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ (แบบพลังงานโซล่าเซลล์) จ านวน 67 ชดุ ภายใน
วดัโพรงอากาศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชนของพื้นที่ ยงัไมช่ดัเจนในความ
เหมาะสมและคุ้มค่าในการด าเนินการ รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินการ

37 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายจากคลอง
ชลประทาน ซอย 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 
ต าบลแปลงยาว หมู่ที่ 1 บ้านวงัสี
ทอง ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสาย
จากคลองชลประทาน ซอย 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 
ต าบลแปลงยาว หมู่ที่ 1 บ้านวงัสีทอง ต าบลเสมด็
ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจร
กวา้ง  4 เมตร ยาว 1,258 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 5,032  
ตารางเมตร

           3,267,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 12/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

38 ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จดัการน้ าส าหรับการจดัการเรียนรู้
 ด้านอาชวีศึกษาเกษตร

ขดุลอกสระเกบ็กกัน้ าเพื่อแปลงสาธติการเกษตร
ในวทิยาลัยที่สามารถเกบ็กกัน้ าไวใ้ชใ้นหน้าแล้ง
อยา่งมปีระสิทธภิาพ ไมม่ตีะกอนจากซากพืช 
จ านวนทั้งส้ิน 4 สระ ขนาด 2 ไร่ 2 งาน 74 
ตารางวา หรือปริมาณเกบ็กกัน้ าได้ 12,888.24 
ลูกบาศกเ์มตร 1 สระ ขนาด 1 ไร่ จ านวน 3 สระ

              905,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา วทิยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี

ฉะเชงิเทรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกสระกกัเกบ็น้ าภายในวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา จ านวน 4 สระ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
กกัเกบ็น้ าส าหรับใชใ้นการจดัท าระบบประปาและ
ใชใ้นแปลงสาธติ ภายในวทิยาลัยฯ ซ่ึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
สถานที่ราชการ และประชาชนหรือเกษตรกรไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ได้อยา่ง
เต็มที่ 

39 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีเจริญ
ทอง (หลุมสังกะสี) หมู่ที่ 10 – 
บ้านอา่งหิน หมู่ที่ 16 ต าบลคลอง
ตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านศรีเจริญทอง (หลุมสังกะสี) หมู่ที่ 10 – 
บ้านอา่งหิน หมู่ที่ 16 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอ
ท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 5,170 เมตร

          19,455,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย
 และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุน
เป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญ
ของจงัหวดั 

40 ปรับปรุง ท่อระบายน้ า และ
ทางเดินเท้า ถนนจรัญยานนท์ (ฝ่ัง
บางววัและฝ่ังบางเกลือ) เทศบาล
ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปรับปรุง ท่อระบายน้ า และทางเดินเท้า 
ถนนจรัญยานนท์ (ฝ่ังบางววัและฝ่ังบางเกลือ) 
เทศบาลต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา
- ทางเดินเท้าถนนจรัญยานนท์ฝ่ังบางววัขนาด  
กวา้ง 3 เมตร ยาวประมาณ 3,000 เมตร  สูง 
0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทางเท้าไมน่้อยกวา่  
9,000 ตารางเมตร
- ทางเดินเท้าถนนจรัญยานนท์ฝ่ังตลาด
บางเกลือ ขนาดกวา้ง 3 เมตร  ยาว 2,740  เมตร
 สูง 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ทางเดินเท้าไมน่้อยกวา่
 8,220 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ า(หน้าตลาดโรงสี) ท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล  ขนาด Ø 0.60  เมตร(ตามแบบ
แปลนแผนผังที่เทศบาลต าบลบางววัก าหนด)

          12,718,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
บางววั

1) หน่วยงานภาครัฐ ใม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงท่อระบายน้ าและทางเดินเท้า 
เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการสัญจรให้กบัประชาชนใน
เทศบาลต าบลบางบัว ยงัไมเ่ชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน เป็น
การปรับปรุงทางเท้าเพื่อความสะดวกในการสัญจรเป็นหลัก

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 13/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

41 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั คลอง
เขาประดาลุน บ้านท่าคาน หมู่ที่ 2
 ต าบลท่าตะเกยีบอ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั คลองเขาประดาลุน
 บ้านท่าคาน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่า
ตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปริมาณน้ าเกบ็กกั 
168,800 ลูกบาศกเ์มตร

           7,700,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

คลองสียดั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั คลองเขา
ประดาลุน บ้านท่าคาน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะเกยีบ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนิน
โครงการที่ชดัเจน 

42 ขดุลอกตะกอนดินทางน้ าลงอา่ง
เกบ็น้ าคลองสียดั คลองบ้านเขา
กระดาษ หมู่ที่ 19 ต าบลคลองตะ
เกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขดุลอกตะกอนดินทางน้ าลงอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั 
คลองบ้านเขากระดาษ หมู่ที่ 19 ต าบลคลองตะเก
รา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา มี
ปริมาณดิน 13,000 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 
1,450 เมตร

              471,700 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

คลองสียดั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั คลองเขา
ประดาลุน บ้านท่าคาน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะเกยีบ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับด าเนิน
โครงการที่ชดัเจน 

43 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั 
คลองบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 23
ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั คลองบ้านท่ามะนาว
 หมู่ที่ 23 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปริมาณน้ าเกบ็กกั 168,800 
ลูกบาศกเ์มตร

           7,700,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
คลองสียดั

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เเนื่องจากเป็นการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลองสียดัคลอง
บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 23 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ ซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความเหมาะสมส าหรับ
ด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

44 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่
 4 บ้านสนามชา้ง 
ต าบลเสมด็ใต้ 
อ าเภอบางคล้า
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสนาม
ชา้ง ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา อาคาร 2 ชั้น ขนาดกวา้ง 12 เมตร 
ยาว 32 เมตร คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 
384 ตารางเมตร

           9,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม ่
หมู่ที่ 4 บ้านสนามชา้ง เพื่อเป็นสถานที่ในการรองรับกจิกรรมของประชาชนใน
ชมุชน แต่ยงัไมไ่ด้แสดงถงึความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการสร้างงานและ
สร้างอาชพีในระยะเร่งด่วนและยงัไมส่ามารถเชื่อมโยงและแสดงให้เห็นถงึการ
สนับสนุนกจิกรรมของกลุ่มอาชพีได้อยา่งชดัเจน

45 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสายคลองใหมห่มู่ที่ 
3 บ้านหนองโพรง เชื่อมหมู่ที่ 5 
บ้านวงัโคลน ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอ
บางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายคลองใหม ่หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพรง เชื่อมหมู่ที่
 5 บ้านวงัโคลน ต าบลเสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 
872  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 4,360  ตารางเมตร

           2,597,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 14/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

46 กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมคลอง
สียดั บริเวณวดัโพนงาม (ชว่งที่ 2) 
ความยาว 190 เมตรหมู่ที่ 4 ต าบล
คู้ยายหมี
อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมคลองสียดั บริเวณวดั
โพนงาม (ชว่งที่ 2)  หมู่ที่ 4 ต าบลคู้ยายหม ี
อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ความยาว
 190 เมตร

          15,500,000 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมอืงจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมคลองสียดั 
บริเวณวดัโพนงาม (ชว่งที่ 2)  หมู่ที่ 4 ต าบลคู้ยายหม ี โดยระบุวา่วดัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อลดการพังทลายของพื้นที่ริมตล่ิงบริเวณวดัและความเสียหายของ
ส่ิงปลูกสร้างภายในวดั ซ่ึงยงัไมส่ามารถแสดงให้เห็นถงึการสร้างงานและสร้าง
อาชพีให้กบัท้องถิ่นและชมุชนได้ในระยะเร่งด่วน รวมทั้งยงัไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึ
ความคุ้มค่าและยั่งยนืของโครงการที่ชดัเจน

47 ขดุลอกตะกอนดินทางน้ าลงอา่ง
เกบ็น้ าคลองสียดั คลองเขาตาพลู 
หมู่ที่  10  ต าบลท่าตะเกยีบ 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขดุลอกตะกอนดินทางน้ าลงอา่งเกบ็น้ าคลองสียดั 
คลองเขาตาพลู หมู่ที่  10  ต าบลท่าตะเกยีบ 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ปริมาณดิน
 11,700 ลูกบาศกเ์มตร ระยะทาง 1,300 เมตร

              424,500 จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
คลองสียดั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขดุลอกตะกอนดินทางน้ าลงอา่งเกบ็น้ า
คลองสียดั คลองเขาตาพลู หมู่ที่ 10 ต าบลท่าตะเกยีบ อ าเภอท่าตะเกยีบ ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และไมไ่ด้แสดงให้เห็นถงึความ
เหมาะสมส าหรับด าเนินโครงการที่ชดัเจน 

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยปากกวา้ง (ต่อจาก
ของเดิม) (บ้านทิดหนูถงึหนอง
กนัเกรา) หมู่ที่ 5 
ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ปากกวา้ง (ต่อจากของเดิม) (บ้านทิดหนูถงึหนอง
กนัเกรา) หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะขนุน อ าเภอพนมสาร
คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา กวา้ง 5 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร ยาว 1,660 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร
ผิวจราจร ค.ส.ล.ไมน่้อยกวา่ 8,300 ตารางเมตร 
(ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ จ านวน 166 ลูกบาศก์
เมตร) และดาดปูน ค.ส.ล.ลึก 1.20 เมตร (รวม
ไหล่ทาง) และยาว 135 เมตร และตีเส้นแบ่ง
การจราจร (ตามแบบที่ อบต.เกาะขนุน ก าหนด) 
พร้อมปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปูาย

           5,519,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะขนุน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนน304-ท่อเหล่ียมสนามชา้ง 
หมู่ที่ 4 บ้านสนามชา้ง ต าบลเสมด็
ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน304-ท่อ
เหล่ียมสนามชา้ง หมู่ที่ 4 บ้านสนามชา้ง ต าบล
เสมด็ใต้ อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิว
จราจรกวา้ง  8 เมตร  ยาว 469  เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 3,752  ตาราง
เมตร

           3,881,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เสมด็ใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน
และการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 15/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

50 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สาย ร.พ.ช.เขา้บ้านปากดง
หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะขนุนอ าเภอ
พนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 
ร.พ.ช.เขา้บ้านปากดง หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชว่งที่ 1 
กวา้ง 3.50 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ยาว 100 
เมตร ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ยาว 2,120 เมตร (ไหล่ทางตามสภาพ) หรือคิด
เป็นปริมาตรผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่
น้อยกวา่ 10,950 ตารางเมตร และตีเส้นแบ่ง
การจราจร (ตามแบบที่ อบต.เกาะขนุน ก าหนด) 
พร้อมปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ 1 ปูาย

           5,675,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะขนุน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

51 ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลอง 16 
ฝ่ังตะวนัออก (ฉช.ถ.34-002) หมู่ที่
 18,17,16,15,14,13,12 ต าบล
ดอนฉมิพลี เชื่อม หมู่ที่ 4 เทศบาล
ต าบลศาลาแดง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายเลียบคลอง 16 ฝ่ังตะวนัออก (ฉช.ถ.34-002)
 หมู่ที่ 18,17,16,15,14,13,12 ต าบลดอนฉมิพลี 
เชื่อม หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลศาลาแดง อ าเภอ
บางน้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  ระยะทางยาว 3,225 เมตร

          16,228,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเขากระดาษ (เขายาย-นาดี) 
หมู่ที่ 19 ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขากระดาษ 
(เขายาย-นาดี) หมู่ที่ 19 ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน
และการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 16/17



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

ที่ โครงการ กิจกรรม
 วงเงินที่เห็นชอบ 

(บาท)
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสงัคมฯ
 วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ

53 ขยายผิวจราจรพร้อมลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
ร่มเยน็ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าทองหลาง
 อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา
 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

ขยายผิวจราจรพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านร่มเยน็ หมู่ที่ 1 ต าบลท่า
ทองหลาง อ าเภอบางคล้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าทองหลาง อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ขยายขา้ง ขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 
1,250 เมตร  พร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมพีื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกวา่ 6,250 ตาราง
เมตร

           4,025,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

ท่าทองหลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหาย
ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน แต่การสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วนและ
การจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมอนทอง 6 หมู่ที่ 9-10 
ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ า
เปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอนทอง 
6 หมู่ที่ 9-10 ต าบลหมอนทอง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง
 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 2,600.00 เมตร

           9,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หมอนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดรายจา่ยและลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรอกีทั้ง
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนซ่ึงการสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและการจดัล าดับความส าคัญของจงัหวดั 

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอา่งหิน (ซอย3) หมู่ที1่6 
ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอา่งหิน 
(ซอย3) หมู่ที่ 16 ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

           1,274,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองตะเกรา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกรได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดรายจา่ย และ
ลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชนซ่ึงการสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับ
ความส าคัญของจงัหวดั

56 กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ท่ามะนาว หมู่ที่ 23 – บ้านเทพ
ประทาน หมู่ที่ 8 ต าบลคลองตะเก
รา อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

กอ่สร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 23 – บ้านเทพประทาน
 หมู่ที่ 8 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกยีบ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 เมตร

           8,855,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกเ่กษตรกร ได้รับความสะดวก
 รวดเร็ว ลดรายจา่ย และลดความเสียหายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
ซ่ึงการสนับสนุนเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วนและการจดัล าดับ
ความส าคัญของจงัหวดั 

               90,000

       264,042,440

ปรับลดวงเงินการสนับสนุนปัจจยัการผลิตรายละไมเ่กนิ 5,000 บาท

รวม 56  โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ฉะเชงิเทรา หน้า 17/17



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1  กระบี่ 556,029,025 109 556,029,025 35 263,703,196 74 292,325,829

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดกระบี่
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด ไมเ่ห็นควรสนับสนุนเห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เช่ือมโยงการขนส่งทางทะเล
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ฝ่ังอันดามันจังหวัดกระบ่ี

158,296,936  จังหวัดกระบ่ี  สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขากระบ่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนท้องถ่ิน
ด้วยการติดต้ังโป๊ะลอยนํ้าบริเวณท่าเทียบเรือ เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีอาศัยพ้ืนท่ีเกาะได้เดินทางสัญจร
เพ่ือนําสินค้าไปจําหน่ายในเมืองและขนสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมายังบนเกาะ 
และนักท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัว
ของภาคการท่องเท่ียวหลังการแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด-19  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและนักท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที
3. เห็นควรสนับสนุน โป๊ะเรือลําดับท่ี 1,2,3 และ 5 รวมท้ังส้ิน 
101,650,641 บาท

101,650,641

กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

ติดต้ังท่าเทียบเรือเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางทะเลฝ่ังอันดามัน จ านวน 7 โป๊ะ ดังน้ี 
1. โป๊ะเทียบเรือท่าหิน หมู่ 1 ต าบลคลองประสงค์
 อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
(23,353,678 บาท)
2. โป๊ะเทียบเรือเขาขนาบน้ า หมู่ 4 ต าบลปากน้ า
อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
(21,105,716 บาท)
3. โป๊ะเทียบเรืออ่าวน้ าเมา หมู่ 5 ต าบลไสไทย 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
(43,009,173 บาท)
4. โป๊ะเทียบเรือเกาะจ าจุดท่ี 2 หมู่ 3 
ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี (23,935,311 บาท)
5. โป๊ะเรืออ่าวลึกใต้ หมู่ 5 ต าบลอ่าวลึกใต้ 
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี (14,182,074 บาท)
6. โป๊ะเทียบเรือบ้านเกาะฮ่ัง หมู่ 4 
ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี (16,355,492 บาท)
7. โป๊ะเทียบเรือแหลมสนหนา หมู่ 1 
ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี (16,355,492 ล้านบาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดกระบ่ี

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 1/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

2 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไทยพ้ืนถ่ิน

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเป้าหมายและฝึกอบรมการทําบล็อกพิมพ์ 
65 ผลิตภัณฑ์
2. จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพ้ืนถ่ินให้
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบ่ี
3. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 16 รูปแบบ
4. งานออกแบบและสร้างเร่ืองราวผลิตภัณฑ์ 
130 รูปแบบ
5. ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยพ้ืนถ่ิน 80 ช้ินงาน 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 13,000 ช้ินงาน

1,600,000  จังหวัดกระบ่ี  สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกระบ่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยจัดหาปัจจัยการผลิตและส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเป็นผ้าพ้ืนถ่ินให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย และเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดระดับสากล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าในท้องถ่ิน มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ประกอบการ OTOP ผ้าพ้ืนถ่ิน จํานวน 65 กลุ่ม หรือจํานวน 200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

1,600,000

3 ยกระดับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเชิงอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยี

1. อบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ สามารถจ าหน่ายได้ 
จ านวน 40 ราย
2. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการรับรองและสามารถจ าหน่ายได้ 
จ านวน 3 กลุ่ม เป็นเงิน 150,000 บาท
(กลุ่มละ 50,000 บาท)
3. จ้างเหมาท าฉลากและบรรจุภัณฑ์ 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 50,000 บาท เป็นเงินรวม 150,000 บาท
4. จัดศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ย
อินทรีย์ เป็นเงิน 345,500 บาท

1,010,700  จังหวัดกระบ่ี  สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

กระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
โดยการนําเศษอินทรีย์วัตถุเหลือใช้จากการสกัดนํ้ามันปาล์มของโรงงานสกัด
ปาล์มนํ้ามันให้เกษตรกรนํามาใช้ประโยชน์ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้จากการผลิตปุ๋ยเพ่ือจําหน่าย 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 45 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที 
3. เห็นควรสนับสนุน  กิจกรรมท่ี 1 2 และ 3 รวมท้ังส้ิน 605,200 บาท

605,200

4 พัฒนาอาชีพฐานเล้ียงกบเศรษฐกิจ
ในบ่อซีเมนต์โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
อําเภอลําทับ จังหวัดกะบ่ี

1. ฝึกอบรมการและติดตามการเล้ียงกบเศรษฐกิจ
ในบ่อซีเมนต์ให้เกษตรกรในชุมชน อําเภอลําทับ  
จํานวน 100 ราย เป็นเงิน 61,000 บาท
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
จํานวน 100 คน เป็นเงิน 823,000 บาท 
(เฉล่ียรายละ 8,230 บาท)

884,000  จังหวัดกระบ่ี  สํานักงานประมง
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) ด้วยการฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัย
การผลิต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID -19 จํานวน  100 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที
3.ส านักงานประมงจังหวัดกระบ่ี ขอปรับลดค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เป็นรายละ 5,000 บาท โดยมีวงเงินคงเหลือ 561,000 บาท

561,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 2/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตกลุ่มแปรรูปกาแฟ
สดสตรีคลองท่อมเหนือ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟสดกลุ่มสตรีคลองท่อม
เหนือให้มีความหลากหลาย สร้างเร่ืองราว
ให้แก่ผลิตภัณฑ์เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
พร้อมท้ังสนับสนุนวัสดุการผลิต

809,200  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

คลองท่อมเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) ด้วยการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงเป็น
การเพ่ิมมูลค่าสินค้ากาแฟโดยการสร้างเอกลักษณ์เพ่ือเป็นท่ีจดจําผู้บริโภค 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจํานวน  100 ราย ประชาชน จํานวน 50 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

809,200

6 ส่งเสริมการผลิตกาแฟ GI 1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกาแฟ มีกลุ่มเป้าหมาย
 120 ราย (ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลอง
ท่อม)งบประมาณ 741,600 บาท
2. กิจกรรมขับเคล่ือนและพัฒนากาแฟ   
โรบัสต้ากระบ่ี เป้าหมาย 30 ราย 
(ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม) 
งบประมาณ 216,815 บาท ประกอบด้วย
   1) สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตกาแฟพิเศษ
โรบัสต้ากระบ่ีให้กับเกษตรกร (90,200 บาท) และ 
   2) จัดทําโรงเรือนเพาะพันธ์ุกาแฟชุมชน 
จํานวน 3 โรง 50,115 บาท พร้อมวัสดุปลูก
การเกษตร 76,500 บาท 	สถานท่ีดําเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือนหมู่ 2 อําเภอคลองท่อม

958,415  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

คลองท่อมเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก.เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟ
ผ่านการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับเครือข่ายกลุ่มกาแฟชุมชน
ของตําบลคลองท่อมเหนือ รวมท้ังสนับสนุนการเก็บรักษา และขยายพันธ์ุกาแฟ
โรบัสต้ากระบ่ีท่ีได้มาตรฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม จํานวน 150 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน โดยให้ปรับลดค่าปุ๋ย
และต้นพันธ์ุเป็นวงเงินจํานวน 313,800 บาท รวมเป็นวงเงิน 644,615 บาท

644,615

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 3/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนสายหมู่ท่ี 7 
สะพานยูง ตําบลคลองเหนือ – 
หมู่ 8 นํ้าตกหินเพิง ตําบลคลองพน
 อําเภอคลองท่อม

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตผิว
จราจรหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ไหลทาง
แอลฟัลต์คนกรีตข้างละ 0.5 เมตร 
ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองหมาย
จราจร และไฟฟ้าส่งสว่าง

13,440,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนและไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นเส้นทางสําหรับการขนส่งสินค้า
เกษตรท่ีสําคัญ คือ ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา  และเป็นเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ นํ้าตกหินเพิง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร และประชาชน จํานวน 32,565 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

13,440,000

8  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียว (ถนนเข้าสู่
ท่าเทียบเรือท่องเท่ียว) 
ซอยนพรัตน์ธารา 14 หมู่ท่ี 4 
ตําบลอ่าวนาง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกพร้อมส่ิงก่อสร้าง 
ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,031 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,546.50 ตารางเมตร 
ถนนกว้าง 7 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว 155 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร พร้อมคูระบายนํ้า

9,727,900  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ่าวนาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนเข้าสู่ท่าเทียบเรือท่องเท่ียวบริเวณอ่าวนาง 
และหาดนพรัตน์ธารา เพ่ือข้ึนเรือไปสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
กระบ่ี ได้แก่ เกาะพีพีและ อ่าวไร่เล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,120 คน 
ผู้ประกอบการ 616 คน และนักท่องเท่ียว 1,200,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

9,727,900

9 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสายหมู่ท่ี 1 
บ้านปากนํ้า – วัดนทีมุขาราม 
ตําบลปลายพระยา 
อําเภอปลายพระยา

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย 
หมู่ท่ี 1 บ้านปากนํ้า วัดนทีมุขาราม  
ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา  
จังหวัดกระบ่ี

17,280,000  องค์การบริหาส่วน
จังหวัดกระบ่ี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือเช่ือมไปยังเส้นทางสายหลักทางหลวง
หมายเลข 44 และหมายเลข 4035 จึงทําให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและสามารถขนส่งสินค้าเกษตร ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา 
ไปจําหน่ายยังลานเลของโรงงานแปรรูปปาล์มนํ้ามันและร้านรับซ้ือยางพารา 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 20,010 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

17,280,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 4/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านหมู่ท่ี 7 
บ้านควนม่วง ตําบลปกาสัย 
หมู่ท่ี 1บ้านโคกยาง ตําบลโคกยาง
อําเภอเหนือคลอง

ถนนสายบ้านหมู่ท่ี 7 บ้านควนม่วง 
ตําบลปกาสัย  - หมู่ท่ี 1 บ้านโคกยาง 
ตําบลโคกยางอําเภอเหนือคลอง 
ผิวจราจรหน้า 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ 1.50 เมตร 
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
หรือมืพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 22,500 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตามแบบแปลนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบ่ีกําหนด

13,500,000  องค์การบริหาส่วน
จังหวัดกระบ่ี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเช่ือมโยง 2 ตําบล เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 19,560 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

13,500,000

11 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสายบ้านหมู่ท่ี 7 
บ้านควนม่วง – หมู่ท่ี 4 
บ้านทุ่งสาคร ตําบลปกาสัย  
อําเภอเหนือคลอง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย 
หมู่ท่ี 7 บ้านควนม่วง ตําบลปกาสัย - หมู่ท่ี 1 
บ้านโคกยาง ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี  ผิวจราจรหนา 5 เซนติเมตร 
กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข้างละ
 1.50 เมตร ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 22,500 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองหมายจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตามแบบแปลนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบ่ีกําหนด

19,557,000  องค์การบริหาส่วน
จังหวัดกระบ่ี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการขนส่งสินค้าเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัด 
ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 19,560 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

19,557,000

12 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนนสายวัดมะขามแก้ว
 – สวนป่า หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 5  
ตําบลโคกยาง – หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 8 
ตําบลเพหลา  อําเภอคลองท่อม

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ถนนสายวัดมะขามแก้ว สวนป่า หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 5 
ตําบลโคกยาง อําเภอเหนือคลอง หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 8 
ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม ผิวจราจร
หน้า 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ 1.50 เมตร 
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หรือมืพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 22,500 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองหมาย
จราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบแปลนท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กําหนด

12,300,000  องค์การบริหาส่วน
จังหวัดกระบ่ี

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเช่ือม 2 หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน และยางพารา มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จํานวน 32,567 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

12,300,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 5/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

13 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี ฝึกอบรมอาชีพ
กิจกรรมอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม จํานวน 120 คน 
รุ่นละ 30 คน 4 รุ่น 2 วัน

263,190  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลตําบล
เขาพนม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการฝึกอบรมอาชีพ การทําผ้ามัดย้อม 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นสตรีว่างงานและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไว้รัส
โคโรนา จํานวน 120 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน โดยปรับลดค่ากระเป๋า
เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 251,190 บาท

251,190

14  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชนบริเวณบ้านนายอดุลย์ 
ผิวดี พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบริเวณ 
นายอดุลย์ ผิวดี พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 1 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 น้ิว  ลึก 150 ม. หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า
3 ลูกบาศก์เมตร

919,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภคและบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

919,000

15  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชนบริเวณบ้านท่ีดิน
นางห้าเหน้ียแข็งแรง 
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า
3 ลูกบาก์เมตร

798,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภค
และบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

798,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 6/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

16  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชนบริเวณบ้านนายดลเลาะห์ 
รักทรัพย์ หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า
3 ลูกบากศก์เมตร

798,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภค
และบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

798,000

17  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชน บริเวณบ้านนายรัตน์จํานง 
หน้ีหาญ หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า
3 ลูกบากศก์เมตร

798,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภค
และบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

798,000

18  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชน บริเวณบ้านนายอนุชิต 
ห้าหวา พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 
3 ลูกบาศก์เมตร

823,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภค
และบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

823,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 7/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

19  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชนบริเวณบ้านนายเย็ม เก้ือกูล 
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า
3 ลูกบาศก์เมตร

814,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภคและบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

814,000

20  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ชุมชนบริเวณบ้านนายสมเกียรติ 
เพียรกิจ หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชุมชน ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 150 เมตร หรือได้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 
3 ลูกบาศก์เมตร

1,063,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะลันตาน้อย

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีเกาะลันตาน้อยให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอและท่ัวถึงต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวมีนํ้าอุปโภคและบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 232 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

1,063,000

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกข้ีกา ม.1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตรยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.30 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า
5,000 ตารางเมตร พร้อมขุดแต่ง
คูระบายนํ้าตลอดสองข้างทาง หมู่ท่ี 1

3,190,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยูง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือใช้สําหรับการขนส่งสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน และพืชผัก เพ่ือจําหน่ายในตลาดตัว
อําเภอเหนือคอลงได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายประชาชน
314 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถดําเนินการได้ทันที

3,190,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 8/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

22 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 
(ขุดลอกร่องน้ าคลองสน) 
จังหวัดกระบ่ี

ขุดรอกร่องน้ าคลองสน ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมืองกระบ่ี ระยะทาง 3,500 เมตร 
ปริมาณวัสดุท่ีขุดลอก 350,000 ลูกบาศก์เมตร 
ได้ส าเร็จ ระดับความลึก (น้ าลงต่ าสุด) 
2.50 เมตร ความกว้าง ก้นร่อง 40 เมตร

30,000,000  จังหวัดกระบ่ี  ส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา

กระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิม
ร่องน้ าในการสัญจรเรือส าราญ เรือท่องเท่ียว และเรือประมง อีกท้ังยังเป็น
จุดท่ีเรือโดยสารจอดรับนักท่องเท่ียวเพ่ือไปเท่ียวชมตามแหล่งท่องเท่ียว
ทางทะเลของจังหวัดกระบ่ีมากกว่า 500 ล า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวรวม จ านวน 2,000 คนต่อวัน 
และเกิดการจ้างงาน 50 คน (เรือขุด เรือขนทราย และผู้ควบคุมเคร่ืองดูดทราย)
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีระยะเวลาด าเนินงาน
120 วัน ตามก าหนดของระยะเวลาในคู่มือ พ.ร.บ.เงินกู้ฯ โดยมีการขุดลอก
เป็นระยะทาง 3,500 เมตร ท้ังน้ีปริมาณทรายท่ีได้จากการขุดลอกตามระเบียบ 
มีการด าเนินการน าไปท้ิงในท่ีสาธารณะเพ่ือมอบให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
3. ท้ังน้ีเห็นควรปรับลดค่าขุดลอกและค่าขนดินตามราคามาตรฐาน 
เป็นจ านวนเงิน 2,470,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 27,530,000 บาท

27,530,000

23  Smart Fisherman 1. ประชุมท าความเข้าใจคณะกรรมการ
บริหารงานองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน 
(ด าเนินการตามมาตรการ ศบค.) 
2. จัดอบรมให้ความรู้กับชาวประมงเก่ียวกับ
สถานการณ์ กฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีส่งผลต่อการท าการประมง และการจัดการสินค้า
ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
3. จัดหาเคร่ืองมือประมงท่ีถูกกฏหมายให้แก่กลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้าน โดยชาวประมงน าเคร่ืองมือ
ประเภทอวนท่ีไม่ใช้แล้วบริจากให้ธนาคารขยะ
ในพ้ืนท่ี จ านวน 100 คน
4. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังธนาคารขยะโดย
ส านักงานประมงจังหวัดกระบ่ีร่วมกับมูลนิธิ

5,991,700  จังหวัดกระบ่ี  ส านักงานประมง
จังหวัดกระบ่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการจัดหาปัจจัยการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน เน่ืองจากกลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้านได้รับความเดือนร้อนมีรายได้ลดลง จากอาชีพรับส่งนักท่องเท่ียว
ท่ีลดลงหลังสถานการณ์ COVID -19 และจ าหน่ายสัตว์น้ าได้น้อยลงจากธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีปิดกิจการ รวมท้ังปริมาณสัตว์น้ าท่ีจับได้ลดลงจากทรัพยากร
ทางทะเลท่ีเส่ือมโทรมเน่ืองจากการใช้เคร่ืองมือท าลายท่ีผิดกฎหมาย 
จึงจ าเป็นต้องจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับชาวประมงผู้ได้รับความเดือดร้อน
เป็นเคร่ืองมือประมงท่ีถูกกฎหมาย เพ่ือลดต้นทุนและช่วยให้ชาวประมง
ได้มีเคร่ืองมือประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวประมง จ านวน 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ทันที กิจกรรมในโครงการสามารถ
ท าให้ชาวประมงมีเคร่ืองมือท ากินท่ีถูกต้องตามกฎหมายและสร้างรายได้
ให้แก่ชาวประมงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี
3. เห็นควรปรับลด ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตเหลือรายละ 5,000 บาท 
รวมเป็น 3,491,700 บาท

3,491,700

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 9/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

24 อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลกระบ่ี 1.จัดท าปะการังเทียมวางเรือรบปลดระวาง 
โดยการจ้างเหมาบริการขนส่งเรือรบปลดระวาง 
ล้างท าความสะอาด และจัดวางเรือ 
จ านวน 8 ล า เพ่ือสร้างแหล่งท่องเท่ียว
และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าใต้ทะเล บริเวณเกาะหมา 
ต าบลศาลาด้าน อ าเภอเกาะลันตา 
วงเงิน 6,774,750 บาท
2. ประชุมสัมมนาและจัดท าปฏิญญาความร่วมมือ
ใช้ประโยชน์อุทยานการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
(สมาคมประมงกระบ่ี ตัวแทนเรือพาณิชย์ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านทุกอ าเภอ ตัวแทน
ผู้ประกอบการธุรกิจด าน้ า) 1 คร้ัง 1 วัน 
วงเงิน 76,800 บาท 
พ้ืนท่ีวางเรือ : นอกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 
ไม่อยู่ในร่องการเดินเรือ นอกแนวปะการัง 
และไม่ห่างจากแหล่งท่องเท่ียวหลักทางทะเล
ของกระบ่ี (เกาะพีพี และเกาะยาวาช า)

6,851,550  จังหวัดกระบ่ี  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดกระบ่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการจัดทําปะการังเทียมวางเรือรบปลดระวางเพ่ือสร้างแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์นํ้าให้แก่ชาวประมง และเป็นแหล่งดํานํ้าแห่งใหม่ในจังหวัดกระบ่ี 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวและชาวประมง จํานวน 18,562 คน 
และเป็นโครงการท่ีภาคประชาสังคม (สมาคมประมง ชาวประมงชายฝ่ัง) 
ร้องขอเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและแหล่งดํานํ้าท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณ สามารถดําเนินการได้ทันที หลังจากการวางเรือรบ
แล้วเสร็จสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวประมงรายย่อย จํานวน 17,921 คน 
เป็นเงินรวม 15,700,000 บาทต่อปี  และเป็นแหล่งดํานํ้าแห่งใหม่ท่ีรองรับ
นักท่องเท่ียวได้ ปีละ 28,300 คน คาดว่าจะสร้างรายได้
ปีละ 156,769,800 บาท

6,851,550

25 พัฒนาการท่องเท่ียวและการค้าวิถี
ชุมชนเมืองเก่าเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน

1. จัดท าตลาดน้ าวิถีชุมชน 
วงเงิน 1,160,000 บาท
2. ท่าเทียบเรือหินขวาง ต าบลกระบ่ีใหญ่ 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จ านวน 1 แห่ง 
วงเงิน 2,750,000 บาท 
3. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนหน้า
พลับพลาถึงริมเข่ือนโต๊ะหินขวาง 
ระยะทาง 1,560 เมตร ต าบลกระบ่ีใหญ่ 
อ าเภอเมืองกระบ่ี จ านวน 1 แห่ง 
วงเงิน 2,000,000 บาท
4. จ้างเหมาท า Mobile Application ท่องเท่ียว 
วงเงิน 255,000 บาท

6,165,000  เทศบาลเมืองกระบ่ี  เทศบาลเมืองกระบ่ี 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการพัฒนาตลาดนํ้าชุมชนเมืองเก่า 
โดยการก่อสร้างท่าเรือหินขวางเพ่ือเป็นเส้นทางในการลงเรือชมพ้ืนท่ี
แหล่งป่าชุ่มนํ้าและเขาขนาบนํ้า  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 17,705 คน ผู้ตกงาน จํานวน 542 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน สามารถดําเนินการได้ทันที 
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ประชาชนจะมีรายได้รวม 
231,000,000 บาท ต่อปี
3. เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 และ 2 เป็นเงิน 3,910,000 บาท 
และเห็นควรตัดกิจกรรมท่ี 3 และ 4 วงเงินรวม 2,255,000 บาท เน่ืองจาก
กิจกรรมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างงานสร้างอาชีพตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน 3.2

3,910,000

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 10/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

26  ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวและการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ซอยอ่าวนาง 11/1  หมู่ท่ี 2 
ต าบลอ่าวนาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว
และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยอ่าวนาง
 11/1 หมู่ท่ี 2 บ้านอ่าวนาง ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 
ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 741 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,111.50 ตารางเมตร 
ถนนกว้าง 4.50 - 8.50 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 754 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,028 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ า

9,112,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวนาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
พร้อมทางเท้าและคูระบายนํ้า เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในแหล่งท่องเท่ียว หาดนพรัตน์ธารา อ่าวไร่เลย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 3,194 คน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเท่ียว จํานวน  611 คน 
และนักท่องเท่ียว  จํานวน 1,200,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณ สามารถดําเนินการได้ทันที

9,112,000

27 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 4 
ต.คลองท่อมเหนือ
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหาร
โดยใช้จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง  
เป็นเงิน 1,400,000 บาท 
พร้อมชุดท าน้ าหมักชีวภาพและระบายน้ าท้ิง
จากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชนเพ่ือน า
แผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองท่อมเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการแปลงเศษอาหารในชุมชนท่องเท่ียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนําไปใช้
ในการเพาะปลูกช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน
ในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย รวมท้ังเป็นการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว
ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชนท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน 
ผู้ประกอบการ จํานวน 20 คน และนักท่องเท่ียว จํานวน 100,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อมครบถ้วนสามารถ
ดําเนินการได้ทันที 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมเหนือประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ 
ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะ
จะช่วยแปลงขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน
ท่องเท่ียวรายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 11/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

28 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
มีส่วนร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 2 ต.ทรายขาว 
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมชุดท าน้ าหมัก
ชีวภาพและระบายน้ าท้ิงจากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชน
เพ่ือน าแผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
ทรายขาว

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการแปลงเศษอาหารในชุมชนท่องเท่ียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนําไปใช้
ในการเพาะปลูกช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน
ในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย รวมท้ังเป็นการบริหารจัดการปัญหาขยะชุมชน
อย่างย่ังยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน 
ผู้ประกอบการ จํานวน 20 คน และนักท่องเท่ียว จํานวน 150,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อม สามารถดําเนินการ
ได้ทันที
3. เทศบาลตําบลทรายขาวประสบปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาสําคัญ
ของชุมชน ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะสร้างรายได้จากผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่
ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว รายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

29 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 2 ต.คลองท่อมใต้
 อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมชุดท าน้ าหมัก
ชีวภาพและระบายน้ าท้ิงจากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชน
เพ่ือน าแผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

คลองท่อมใต้

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการแปลงเศษอาหารในชุมชนท่องเท่ียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนําไปใช้
ในการเพาะปลูกสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสร้างรายอาชีพให้กับชุมชน
ในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย รวมท้ังและเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชน
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน 
ผู้ประกอบการ จํานวน 20 คน และนักท่องเท่ียว จํานวน 100,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อม สามารถดําเนินการ
ได้ทันที
3. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองท่อมใต้ หมู่ท่ี 2 ประสบปัญหาด้านการจัด
การขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะ
สร้างรายได้ จากผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว 
รายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 12/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

30 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 2 ต.เหนือคลอง 
อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมชุดท าน้ าหมัก
ชีวภาพและระบายน้ าท้ิงจากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชน
เพ่ือน าแผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 เทศบาลต าบล
เหนือคลอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการแปลงเศษอาหารในชุมชนท่องเท่ียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนําไปใช้
ในการเพาะปลูกสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสร้างรายอาชีพให้กับชุมชน
ในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองและปัญหาขยะในเขตชุมชนอย่างย่ังยืน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน ผู้ประกอบการ 
จํานวน 20 คน และนักท่องเท่ียว จํานวน 150,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อม สามารถดําเนินการ
ได้ทันที
3. เทศบาลตําบลเหนือคลองมีปัญหาด้านการจัดการขยะ ซ่ึงเป็นปัญหา
สําคัญในพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะสร้างรายได้จากผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ให้แก่ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว รายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

31 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 4 ต.เกาะกลาง 
อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมชุดท าน้ าหมัก
ชีวภาพและระบายน้ าท้ิงจากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชน
เพ่ือน าแผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะกลาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วม และจัดหาเคร่ืองแปลงขยะผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือนําไปใช้
ในการเพาะปลูกช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน
ในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 100 คน ผู้ประกอบการ จํานวน 20 คน และนักท่องเท่ียว 
จํานวน 100,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อม สามารถดําเนินการ
ได้ทันที เน่ืองจากการบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกลาง ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะจะช่วยสร้างรายได้จากแปลงขยะ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว รายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 13/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

32 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างปลอดภัยและย่ังยืนในระดับ
ท้องถ่ิน โดยการจัดการขยะอินทรีย์
ในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีส่วน
ร่วมและการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ท่ี 2 ต.คลองยาง 
อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี

1. จัดหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้
จุลินทรีย์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมชุดท าน้ าหมัก
ชีวภาพและระบายน้ าท้ิงจากขยะ จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 กิโลกรัม จ านวน 1 อัน 
ท่ีฉีดน้ าส าหรับล้างท าความสะอาด จ านวน 1 อัน 
จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เสริม ได้แก่
 1) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจุ 5 กิโลกรัม
 2) จุลินทรีย์ลักษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจุ 5 ลิตร
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดอบรมประชาชน
เพ่ือน าแผนบริหารจัดการขยะมาใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองยาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 
เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธฺภาพ โดยการจัดอบรม
การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และจัดซ้ือเคร่ืองแปลงขยะเพ่ือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือนําไปใช้ในการเพาะปลูกช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย สร้างรายได้และอาชีพ
ให้กับชุมชนในการทําปุ๋ยอินทรีย์จําหน่าย และลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จํานวน 100 คน ผู้ประกอบการ 
จ านวน 20 คนและนักท่องเท่ียว จ านวน 150,000 คนต่อปี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความพร้อม สามารถดําเนินการ
ได้ทันที
3. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา มีแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติป่าชายเลนบ้านคลองยาง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนสําคัญ 
ซ่ึงเคร่ืองแปลงขยะช่วยสร้างรายได้จากการแปลงขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ให้แก่ประชาชนในชุมชนท่องเท่ียว รายละ 10,000 บาทต่อปี

1,554,800

33 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรทางเลือกไม้ประดับ
ตัดใบในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปลูกไม้ประดับ
ตัดใบ สําหรับเกษตรกร 8 อําเภอ 
จํานวน 200 คน (4 รุ่น รุ่นละ 50 คน) 
เป็นเงิน 256,400 บาท
2. จัดทําแปลงสาธิตการปลูกไม้ประดับตัดใบ 
จํานวน 1 แปลง ประกอบด้วย การจัดหาต้น
เพ่ือต้นพันธ์ุพืชใบ 20 ชนิด จํานวน 2,000 ต้น 
วัสดุทําโรงเรือนและวัสดุปลูก สําหรับเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้และแปลง
แม่พันธ์ุเพ่ือขยายพันธ์ุดีส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูก
ไม้ประดับเป็นเงิน 1,089,500 บาท

1,345,900  จังหวัดกระบ่ี  ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัด
กระบ่ี (พืชสวน)

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยจัดหาปัจจัยการผลิต
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
และชุมชน ด้วยการอบรมการปลูกไม้ประดับให้กับเกษตรกรเพ่ือสร้างงาน 
เพ่ิมรายได้และจัดท าแปลงสาธิตเพ่ือแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
และแปลงแม่พันธ์ุดีพืชตัดใบส าหรับบริการเกษตรและประชาชนท่ีสนใจ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบ่ี (พืช
สวน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 200 คน
2. โครงการมีสาระสําคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม มีความพร้อม 
สามารถดําเนินการได้ทันที การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรการ ศบค.

1,345,900

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 14/15



กิจกรรมท่ี โครงการ วงเงิน (บาท)
วงเงินท่ีเห็นชอบ 

(บาท)
 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

34 พัฒนาอาชีพพ้ืนฐานการเล้ียงสัตว์
น้ าจืดเศรษฐกิจในกระชัง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

1. อบรมการเล้ียงสัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจ 
(ปลานิลจิตรลดา) ในบ่อซีเมนต์ให้เกษตรกร
ในชุมชน อ าเภอล าทับ ให้แก่เกษตรกร 
จ านวน 100 คน เป็นเงิน 61,000 บาท
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 
จ านวน 100 คน เป็นเงิน 1,698,000 บาท
(เฉล่ียคนละ 16,980 บาท)

1,759,000  จังหวัดกระบ่ี  ส านักงานประมง
จังหวัดกระบ่ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) เป็นการฝึกอบรม
การเล้ียงปลานิลจิตรลดาในบ่อซีเมนต์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
รายละ 5,000 บาท เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จ านวน  100 คน ในอ าเภอล าทับ ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกร
ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณ สามารถด าเนินการได้ทันที ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร
อย่างน้อยเดือนละ 350 บาทต่อคน และเป็นความต้องการของภาคประชาชน
ในพ้ืนท่ี
3. เห็นควรปรับลดงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยจากการแจกรายละ 
16,980 บาท เหลือเพียงรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินท่ีตัดไปจ านวน 
1,198,000 บาท โดยเป็นวงเงินคงเหลือท้ังส้ิน  561,000 บาท

561,000

35 พัฒนาอาชีพพ้ืนฐานการแปรรูป
สัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจโดยชุมชน
มีส่วนร่วม

1. อบรมการแปรรูปสัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจ
ให้แก่เกษตรกร ให้แก่เกษตรกร จ านวน 100 คน 
ในพ้ืนท่ีอ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี
2. จัดหาพันธ์ุปลาดุก ปลาสวาย ปลานิล
และอาหารปลาให้แก่เกษตร และสนับสนุนวัสดุ
ส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จ านวน 10,000 ชุด
 222,500 บาท (เฉล่ียรายละ 2,225 บาท) 
และโรงเรือน 5 โรง ค่าโรงเรือนตากปลา 5 โรง 
โรงละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท

442,500  จังหวัดกระบ่ี  ส านักงานประมง
จังหวัดกระบ่ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดยยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (เกษตร) เป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ครบท้ังห่วงโซ่ต้ังแต่
การเล้ียงปลาแปรรูปผลผลิต และจัดจําหน่ายโดยชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร จํานวน  100 คน  สามารถเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อย
เดือนละ 500 บาทต่อคน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ มีความเหมาะสมและสามารถ
ดําเนินการได้ทันที มีการจ้างแรงงานดูแลปลา จํานวน 2 คน เป็นระยะเวลา 
90 วัน วันละ 300 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท จ้างแรงงานปรับปรุงสระ 100 
คน เป็นระยะเวลา 2 วัน วันละ 300 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
ค่าแรงงานให้อาหารปลา จํานวน 2 คน 90 วัน วันละ 300 บาท 
คิดเป็นเงิน 54,000 บาท 
3. โครงการเป็นการเสนอตามความต้องการของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี

442,500

329,826,791 263,703,196รวม 35 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน กระบ่ี หน้า 15/15



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 พัฒนาระบบบริการนักทํองเที่ยว
และประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง
ความเขม๎แขง็ของเศรษฐกจิฐาน
รากจงัหวดักระบี่

1. จา๎งเหมาท าระบบบริการนักทํองเที่ยว
และประชาชน เป็นเงิน 25,044,688 บาท
2. จา๎งเหมาท าห๎องปฏบิัติการและควบคุม
การให๎บริการ เป็นเงิน 14,475,763 บาท
3. ฝึกอบรมระบบปฏบิัติการ ให๎กบัเจา๎หน๎าที่ 
จ านวน 25 คน เป็นระยะเวลา 5 วนั เป็นเงิน 
601,875 (เฉล่ียคนละ 24,075 บาท) 
และประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 2 งาน 
เป็นเงิน 1,671,875 บาท

39,690,310  จงัหวดักระบี่  ส านักงานป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั
จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาระบบบริการนักทํองเที่ยว
และประชาชน ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรการให๎ความ
ชวํยเหลือและสร๎างความปลอดภยั
ด๎านการทํองเที่ยวตามแนวทางวถิี
ใหม ํ(New Normal)

1 จดัการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูฝึก
ประจ าศูนยพ์ัฒนาประสิทธภิาพให๎ความชวํยเหลือ
และสร๎างความปลอดภยั  จ านวน 17 วนั ผ๎ูเขา๎รับ
การฝึกจ านวน 30 คน (คําใชจ๎าํยเฉล่ียคนละ 
63,791 บาท)
2. จดัการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
จ านวน 12 วนั จ านวน 9 รํุน รํุนจ านวน 30 คน 
รวมเป็นจ านวน 270 คน (คําใชจ๎าํยเฉล่ียคนละ 
52,831 บาท)

16,178,190  จงัหวดักระบี่  ส านักงานป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั
จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
การให๎ความชวํยเหลือและสร๎างความปลอดภยัด๎านการทํองเที่ยว
ตามแนวทางวถิใีหม ํ(New Normal) ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

3 สํงเสริมการน ามติิทางศิลปะสร๎าง
รายได๎เชื่อมโยงการทํองเที่ยววถิใีหมํ

จดังานเทศกาลศิลปะพื้นถิ่นจงัหวดักระบี่ ศิลปะ
รํวมสมยั และการประกวดงานศิลปะ มนิิคอนเสิร์ต 
และการเปิดพื้นที่ให๎ผ๎ูประกอบการจดัจ าหนําย
สินค๎า ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมอืงกระบี่ 
ต าบลอาํวนาง จงัหวดักระบี่

30,500,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดั

กระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎งเหมาจดังานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
แตํเป็นการจดังาน event ขนาดใหญํ ที่มผ๎ูีเขา๎รํวมงานประมาณ 5,000 คนตํอ
วนั ซ่ึงไมสํอดคล๎องกบัสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และอาจไมสํามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดกระบี่

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 1/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 พํอเมอืงพาเที่ยว สํงเสริมกจิกรรม
อยาํงสร๎างสรรค์ สร๎างความเชื่อมั่น
ให๎กบัชมุชน

1. จา๎งเหมาจดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารทํองเที่ยว
ภายในจงัหวดักระบี่ โดยมผ๎ูีวาํราชการจงัหวดัเป็น
ผ๎ูน าเสนอ การทํองเที่ยวในท๎องถิ่นชมุชนที่ยงัไมํ
เป็นที่ร๎ูจกั ท ากจิกรรมชมุชน และชมิอาหารชมุชน 
โดยออกอากาศอยาํงน๎อย 12 ตอน 
เป็นเงิน 6,000,000 บาท
2. ด าเนินการจดังานแถลงขาํว ไมนํ๎อยกวาํ 1 คร้ัง 
เป็นเงิน 500,000 บาท
3. ประชาสัมพันธร์ายการผ๎ูวาํพาเที่ยวผํานส่ือ
ออนไลน์จ านวน ไมนํ๎อยกวาํ 2 ชอํงทาง เป็นเงิน 
3,000,000 บาท
4. ออกแบบสัญลักษณ์และมาตรฐาน การันตี
มาตรฐานส าหรับร๎านอาหารชมุชนที่น าเสนอผําน
รายการไมนํ๎อยกวาํ 12 ชิ้น เป็นเงิน 500,000 บาท

10,000,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา

จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการไมสํอดคล๎องกบัวตัถปุระสงค์
ของแผนงาน 3.2 ตามบัญช ีพ.ร.ก.การสร๎างงาน สร๎างอาชพี 
เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธก์ารทํองเที่ยวของผ๎ูวาํราชการจงัหวดั
ที่ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

5 สํงเสริมการทํองเที่ยววถิใีหม ํ
ด๎วยมติิประวติัศาสตร์และวถิชีวีติ
จงัหวดักระบี่ "ยอ๎นวนัวานกบั
อศัจรรยเ์มอืงกระบี่"

จดันิทรรศการแสดงศิลปวฒันธรรม และวถิชีวีติ
พื้นถิ่น การแสดงดนตรีรํวมสมยั การออกร๎าน
จ าหนํายสินค๎าทางภมูปิัญญา ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ในรูปแบบยอ๎นยคุประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของกระบี่ บริเวณสวนสาธารณะธารา 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมอืงกระบี จงัหวดักระบี่

12,000,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดั

กระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎งเหมาจดังานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
เป็นการจดังาน event ขนาดใหญํ ที่มผ๎ูีเขา๎รํวมงานประมาณ 2,000 คน
ตํอวนั ไมสํอดคล๎องกบัสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และอาจไมสํามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

6 สํงเสริมและประชาสัมพันธ์
การทํองเที่ยวกระต๎ุนการทํองเที่ยว
กระบี่

1. จดัท าส่ือวดีิทัศน์การเดินทางทํองเที่ยว
และประชาสัมพันธก์ารทํองเที่ยว และเผยแพรํ
ผํานทางชอํงทางออนไลน์และออฟไลน์ 
จ านวนไมนํ๎อยกวาํ 10 คร้ัง ไมนํ๎อยกวาํ 30 นาที 
(ในสถานที่ทํองเที่ยว ดังนี้ เกาะพีพี เกาะลันตา 
เกาะห๎อง เกาะกลาง แหลมสัก ออนเซน 
เดินเทลคน้ าตกห๎วยโต๎ อาํวนาง ตัวเมอืงกระบี่ 
เกาะไห)
2. จดังานแถลงเปิดตัว กระบี่ ทริปเที่ยวทิพย ์
จ านวน 1 คร้ัง

2,000,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา

จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสํงเสริมและประชาสัมพันธก์าร
ทํองเที่ยวกระต๎ุนการทํองเที่ยวกระบี่ ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 2/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 ทํองเที่ยว 3 ชมุชน สร๎างสรรค์วถิี
เครือขาํยให๎ยั่งยนื

1. ส ารวจเส๎นทางทํองเที่ยวเบื้องต๎น
2. อบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อศึกษาแนวทาง
ผลิตภณัฑ์ของดี 3 ชมุชนทํองเที่ยวในพื้นที่กระบี่ 
3. อบรมคํายเยาวชนและนักเลําเร่ืองชมุชน 
โดยมกีลํุมเป้าหมายเป็นเยาวชน จ านวน 30 คน
4. ประชมุระดมความคิดเห็น และจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

742,360  จงัหวดักระบี่  ส านักงานการ
ทํองเที่ยวและกฬีา

จงัหวดักระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการทํองเที่ยว 3 ชมุชน สร๎างสรรค์วถิี
เครือขาํยให๎ยั่งยนื ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพีความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

8 จดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
สํงเสริมการผลิตอาหารปลอดภยั

1. ปรับปรุงที่ดิน ท าคันดินฐาน กวา๎ง 119.70 เมตร
2. กอํสร๎างบํอตักตะกอนดิน จ านวน 8 จดุ
3. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

11,138,189  จงัหวดักระบี่  สถานีพัฒนาที่ดิน
กระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
สํงเสริมการผลิตอาหารปลอดภยั ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ไมแํสดงถงึความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

9 ยกระดับอตุสาหกรรมส่ิงทอแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ด๎วยนวตักรรม
สร๎างสรรค์สํูสากล

1. พัฒนาผลิตภณัฑ์ส่ิงทอและแฟชั่น 
จ านวน 2 กลํุม กลํุมละ 50 ผลิตภณัฑ์ 
2. คัดเลือกผ๎ูประกอบการจ านวน 50 ราย 
เพื่อพัฒนาสร๎างมลูคําเพิ่มให๎แกผํลิตภณัฑ์
3. จดันิทรรศการผลงานการออกแบบ งานแสดง
แฟซ่ันโชวแ์ละการออกร๎าน เพื่อทดสอบตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ที่ผํานการคัดเลือก จ านวน 50 ผลิตภณัฑ์

5,162,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

กระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการยกระดับอตุสาหกรรมส่ิงทอแฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ด๎วยนวตักรรมสร๎างสรรค์สํูสากล ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

10 การยกระดับศักยภาพอตุสาหกรรม
แปรรูปไมย๎างพาราและปาล์ม
น้ ามนัของจงัหวดักระบี่ 
สํูอตุสาหกรรม 4.0

1.จดัท ากรอบแนวคิด แผนการด าเนินงาน และ
ลงพื้นที่ประเมนิศักยภาพของโรงงานอตุสาหกรรม
2. ศึกษาออกแบบ เสนอแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนระบบโรงงานสํูระบบ 4.0 ยกระดับ
ศักยภาพอตุสาหกรรมแปรรูปไมย๎างพารา
และปาล์มน้ ามนั จ านวน 10 โรง
3. จดัอบรมสัมมนาสรุปผลการด าเนินกจิกรรม
เพิ่มประสิทธิ
4. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

5,061,200  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

กระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการยกระดับศักยภาพอตุสาหกรรม
แปรรูปไมย๎างพาราและปาล์มน้ ามนัของจงัหวดักระบี่ สํูอตุสาหกรรม 4.0 
ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 3/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

11 การจดัท าฉลากคาร์บอนส าหรับ
อตุสาหกรรมปาล์มน้ ามนั
และยางพารา

1. เปิดรับสมคัรคัดเลือกสถานประกอบการเขา๎
รํวมโครงการ ด าเนินการเกบ็ขอ๎มลูจากโรงงาน
ที่เขา๎รํวมโครงการ
2. ด าเนินการให๎ค าแนะน าเชงิลึกในการจดัท า
ฉลากคาร์บอนส าหรับผลิตภณัฑ์ และขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อให๎ฉลากคาร์บอนอยาํงน๎อย
10 ผลิตภณัฑ์

3,175,560  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

กระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจดัท าฉลากคาร์บอนส าหรับ
อตุสาหกรรมปาล์มน้ ามนัและยางพารา ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

12 วคัซีนใจสร๎างต๎นกล๎าซํอมสร๎าง
ชมุชน

1. ปรับปรุงบ๎านผ๎ูสูงอายแุละผ๎ูพิการให๎เหมาะสม 
จ านวน 30 หลัง
2. อบรมฝึกทักษาะอาชพีให๎กบัเยาวชน
จ านวน 20 คน
3. มอบรถเขน็ให๎แกผ๎ูํพิการ จ านวน 20 คน

1,028,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

จงัหวดักระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวคัซีนใจสร๎างต๎นกล๎าซํอมสร๎าง
ชมุชน แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

13 จดัสร๎างธนาคารบ๎านปลา
เพื่อการประมง

1. จดัรับฟังความคิดเห็น ส ารวจขอ๎มลูกอํนการจดั
วางธนาคารปลา
2. จดัสร๎างธนาคารปลา เพื่อเป็นแหลํงเพาะพันธุ์
สัตวน์้ าเศรษฐกจิทางทะเลให๎กบัชาวประมงใน
พื้นที่อ าเภอชายฝ่ังทะเลของจงัหวดักระบี่ 
จ านวน 12 แหํง ในพื้นที่อ าเภอเมอืงกระบี่
อ าเภออาํวลึก อ าเภอคลองทํอม 
อ าเภอเหนือคลอง และอ าเภอเกาะลันตา
3. ประชาสัมพันธแ์ละติดตามประเมนิผล

1,673,990  จงัหวดักระบี่  ส านักงานประมง
จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการจดัสร๎างธนาคารบ๎านปลา
เพื่อการประมง แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

14 ลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกร
โดยสํงเสริมการผสมปุ๋ยเคมใีชเ๎อง
ในสถาบันเกษตรกร

1. จดัซ้ือเคร่ืองผสมปุ๋ย STL 300 กโิลกรัม 
เคร่ืองยนต์ 8.5 แรง ใชเ๎กยีร์ทด จ านวน 2 เคร่ือง

338,120  จงัหวดักระบี่  ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดักระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกร
โดยสํงเสริมการผสมปุ๋ยเคมใีชเ๎องในสถาบันเกษตรกร แตํวตัถปุระสงค์
ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 4/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

15 มหกรรมชมุชนทํองเที่ยว OTOP 
นวตัวถิกีระบี่ (Krabi goes local 
Festival)

1. จา๎งเหมาจดังานมหกรรมชมุชนทํองเที่ยว
จงัหวดักระบี่ 1 คร้ัง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
2.จา๎งเหมาจดังานเทศกาลทํองเที่ยวชมุชนที่มี
ความพร๎อม จ านวนน 4 คร้ัง เป็นเงิน 1,000,000
 บาท

2,000,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา๎งเหมาจดังานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
แตํเป็นการจดังาน event ขนาดใหญํ ที่มผ๎ูีเขา๎รํวมงาน ไมสํอดคล๎องกบั
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และอาจไมสํามารถปฏบิัติตามมาตรการของ ศบค.

16 เรียงหินสระน้ า จ านวนไมนํ๎อยกวาํ 
240 ลูกลาศกเ์มตร ขดุดิน
จ านวน 330 ลูกบาศกเ์มตร 
วางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 ทํอ

เรียงหินสระน้ า  
จ านวนไมนํ๎อยกวาํ 240 ลูกบาศกเ์มตร 
ขดุดินจ านวน330 ลูกบาศกเ์มตร
วางทํอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร
จ านวน 1 ทํอ

418,900  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเรียงหินสระน้ า 
วางทํอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 เมตร  จ านวน 1 ทํอ 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจน ในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่น
และชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

17 ปรับปรุงสระเกบ็น้ า หมูํที่ 2 
บ๎านนาเทา ต าบลเขาเขน 
อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่

ปรับปรุงสระเกบ็น้ า  
ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ 47,300 ลูกบาศกเ์มตร
พร๎อมท าการปรับแตํงคันดิน หมูํที่ 2 
บ๎านนาเทา ต าบลเขาเขน 
อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่

1,796,200  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงสระเกบ็น้ า หมูํที่ 2 
บ๎านนาเทา ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ แตํวตัถปุระสงค์
ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

18 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นผําน หมูํที่ 5 
ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นผําน สันฝายสูง 1 เมตร 
กวา๎ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นผําน หมูํที่ 5 
ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่ แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

19 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา หมูํที่ ๒ ต าบลเขาเขน 498,800  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบประปา 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

20 ระบบประปาหมูํบ๎าน 
(ถงัเกบ็น้ าทรงถว๎ยแชมเปญ 
ขนาดความจ ุ30 ลูกบาศกเ์มตร
ความสูง 30 เมตร)

กอํสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ถงัเกบ็น้ าทรง
ถว๎ยแชมเปญ ขนาดความจ ุ30 ลูกบาศกเ์มตร
ความสูง 30 เมตร) หมี่ 3 บ๎านตัวอยาํง

1,169,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการระบบประปาหมูํบ๎าน (ถงัเกบ็น้ า
ทรงถว๎ยแชมเปญ ขนาดความจ ุ30 ลบ.ม. ความสูง 30 เมตร) แตํวตัถปุระสงค์
ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎
การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรเสนอขอรับงบประมาณ
และเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 5/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

21 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ าห๎วย
นบตาไสว หมูํที่ 7 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ฝายชะลอน้ าห๎วยนบตาไสวแตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

22 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ าห๎วย
ดํานไทร หมูํที่ 7 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ฝายชะลอน้ าห๎วยนบตาไสวแตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

23 ขดุสระน้ า 
ขนาดความกวา๎ง 44 เมตร 
ความยาว 120 เมตร 
ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ 
8,738 ลูกบาศกเ์มตร 
พร๎อมท าการปรับแตํงคันดิน

ขดุสระน้ า ขนาดความกวา๎ง 44 เมตร 
ความยาว 120 เมตร ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ
8,738 ลูกบาศกเ์มตร พร๎อมท าการปรับแตํง
คันดิน หมูํที่ 1 ต าบลเขาเขน

448,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุสระน้ า พร๎อมท าการปรับแตํง
คันดิน แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่น
และชมุชน และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

24 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายกวา๎ง 12 เมตร 
ความสูง 2 เมตร

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอกหน๎าฝาย
กวา๎ง 12 เมตร สูง 2 เมตร

274,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายแตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 6/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ า
ห๎วยลุงบูรณ์ หมูํที่ 9  ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตรฝายชะลอน้ าห๎วยลุงบูรณ์ แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

26 ขดุสระเกบ็น้ าหนองมดั ขดุสระกกัเกบ็น้ าหนองมดั หมูํที่ 2 ต าบลคีรีวง 
อ าเภอปลาพระยา ขนาดกวา๎ง 80 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 3 เมตร 
ลาดเอยีง 1:2 ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ
8,472 ลูกบาศกเ์มตร

499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุสระเกบ็น้ าหนองมดั 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน  
และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

27 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ า
ห๎วยตาช ูหมูํที่ 1  ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ฝายชะลอน้ าห๎วยตาช ูแตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน  และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การ
บริหารสํวนต าบล จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณ
และเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษาตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

28 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ าห๎วย
หมอตอนลําง หมูํที่ 4 ต าบลพรุ
เตียวอ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ฝายชะลอน้ าห๎วยหมอตอนลําง แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแล
ของ องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอ
รับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษาตํอไป และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 7/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

29 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายกวา๎ง 12 เมตร 
ความสูง 2 เมตร(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลก าหนด) (บ๎านบางส๎าน)

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอกหน๎าฝาย
กวา๎ง 12 เมตร สูง 2 เมตร

274,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝาย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารสํวนต าบลก าหนด) 
(บ๎านบางส๎าน) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

30 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายกวา๎ง 12 เมตร 
ความสูง 2 เมตร(รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลก าหนด) (บ๎านกลาง)

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอกหน๎าฝาย
กวา๎ง 12 เมตร สูง 2 เมตร

274,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝาย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารสํวนต าบลก าหนด) 
(บ๎านกลาง) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

31 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ฝายชะลอน้ าห๎วยโตน 
หมูํที่ 4 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

กอํสร๎างฝายชะลอน้ า 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตรฝายชะลอน้ าห๎วยโตน แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชน  และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

32 ขดุสระน้ า 
ขนาดความกวา๎ง 44 เมตร 
ความยาว 120 เมตร 
ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ 
8,738 ลูกบาศกเ์มตร 
พร๎อมท าการปรับแตํงคันดิน 
(รายละเอยีดปรากฏตามแบบ
แปลนที่ก าหนด) (บ๎านควนเศียร)

ขดุสระน้ า ขนาดกวา๎ง 44 เมตร ยาว 120 เมตร 
ขดุดินไมนํ๎อยกวาํ 8,738 ลูกบาศกเ์มตร 
พร๎อมท าการปรับแตํงคันดิน

448,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุสระน้ า พร๎อมท าการปรับแตํง
คันดิน(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที่ก าหนด) (บ๎านควนเศียร) 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจน
ในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน  และพื้นด าเนินโครงการ
อยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎องค์การบริหารสํวน
ต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 8/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ขดุลอกห๎วยน้ าแดง
ระยะที่ 1  หมูํที่ 5 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ขดุลอกห๎วยน้ าแดงระยะที่ 1 แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

34 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายกวา๎ง 12 เมตร 
ความสูง 2 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลก าหนด) (คลองบ๎านถ้ ารอบ)

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอกหน๎าฝาย
กวา๎ง 12 เมตร สูง 2 เมตร

274,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝาย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารสํวนต าบลก าหนด) 
(คลองบ๎านถ้ ารอบ) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
 และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

35 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ขดุลอกห๎วยน้ าแดง
ระยะที่ 2  หมูํที่ 7 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วยน้ าแดง ระยะที่ 2 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ขดุลอกห๎วยน้ าแดงระยะที่ 2 แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน  และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแล
ขององค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

36 พัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร : ขดุลอกห๎วยทับถาก 
ชวํงที่ 3 หมูํที่ 5 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 480,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพิ่มผลผลิต
การเกษตร ขดุลอกห๎วยทับถาก ชวํงที่ 3 แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน  และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแล
ขององค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 9/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 สํงเสริมการเล้ียงโคให๎แกกํลํุม
วสิาหกจิชมุชนสํงเสริมเศรษฐกจิ
และทุนชมุชนบ๎านพรุดินนา

1. จดัซ้ือเคร่ืองผสมอาหาร จ านวน 2 เคร่ือง
2. จดัซ้ือเคร่ืองสับหญ๎า จ านวน 2 เคร่ือง
3. ถงัใสํหมกัหญ๎า ถงัน้ าด่ืม และสินค๎าเบ็ดเตล็ด
4. จดัซ้ือพันธุโ์คจ านวน 74 ตัว

2,969,400  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบลพรุดินนา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสํงเสริมการเล้ียงโคให๎แกํ
กลํุมวสิาหกจิชมุชนสํงเสริมเศรษฐกจิและทุนชมุชนบ๎านพรุดินนา 
เป็นการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตแจกจาํยโดยตรง ซ่ึงผิดหลักเกณฑ์ตามคํูมอืฯ  
รวมทั้งวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน  
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

38 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝายกวา๎ง 12 เมตร 
ความสูง 2 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลก าหนด) 
(ส านักสงฆค์ลองปัญญา)

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอกหน๎าฝาย
กวา๎ง 12 ม. สูง 2 ม. ม.6 ต าบลเขาเขน

274,700  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปลายพระยา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นพร๎อมขดุลอก
หน๎าฝาย (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารสํวนต าบลก าหนด) 
(ส านักสงฆค์ลองปัญญา) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

39 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านคลองขดุ ม.3 ต.อาํวลึกใต๎

กอํสร๎างถนน กวา๎ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ
775 ตารางเมตร ไหลํทางลงลูกรัง 
เฉล่ียขา๎งละ 0.50 เมตร

499,800  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านคลองขดุ แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป  และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

40 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านห๎วยปริศนา - สายห๎วยน้ าใส

กอํสร๎างถนน กวา๎ง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ
760 ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังเฉล่ียขา๎งละ
0.50 เมตร

499,230  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านห๎วยปริศนา สายห๎วยน้ าใส แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชนและพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบลจงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล 
เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป  
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 10/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

41 กอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านเขาพระ - สายสัญญาใจ

กอํสร๎างถนน กวา๎ง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ
800 ตารางเมตร

497,400  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านเขาพระ สายสัญญาใจแตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎าง
งานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและ
ชมุชน และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป  และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

42 ปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา
บ๎านคลองขดุ-แบบผิวดินขนาดใหญํ

ปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา แบบผิวดิน
ขนาดใหญํ เปล่ียนทํอสํงน้ าประปาเป็นทํอ
HDPE 100 ขนาด 110 เมตร (PN6) 
ระยะทาง 1,250 เมตร

488,500  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา
บ๎านคลองขดุ-แบบผิวดินขนาดใหญํ แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึ
การสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท๎องถิ่นและชมุชนและพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป  และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

43 กอํสร๎างฝายน้ าล๎นคลองยางหัก 
หมูํที่ 4 ต าบลคลองยา

กอํสร๎างฝายน้ าล๎นคลองยางหัก ฝายฐาน
กวา๎ง 4.0 เมตร สันฝาย 1 เมตร ยาว 14 เมตร 
สูง 1.5 เมตร

1,017,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างฝายน้ าล๎นคลองยางหัก 
หมูํที่ 4 ต าบลคลองยา แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎าง
งานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่น
และชมุชน และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ 
องค์การบริหารสํวนต าบล จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับ
งบประมาณและเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป  และโครงการขาดรายละเอยีด
และสาระส าคัญ

44 ขดุเจาะบํอบาดาล 
เพื่อใชอ๎ปุโภค บริโภคเพื่อการเกษตร

ขดุเจาะบํอบาดาล 4 นิ้ว ลึกไมนํ๎อยกวาํ 60 เมตร
หอถงัทรงแชมเปญ ความจไุมนํ๎อยกวาํ 
12 ลูกบาศกเ์มตร ความสูง 12 เมตร

500,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุเจาะบํอบาดาล 
เพื่อใชอ๎ปุโภค บริโภคเพื่อการเกษตร แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

45 ขดุเจาะบาดาลพร๎อมหอถงั ขดุเจาะบาดาลพร๎อมติดต้ังหอถงั 
ความลึก 60 เมตร และกอํสร๎างหอถงั
ทรงแชมเปญ ความจไุมนํ๎อยกวาํ
20 ลูกบาศกเ์มตร ความสูงไมนํ๎อยกวาํ
20 เมตร พร๎อมติดต้ังถงักรองสนิม

790,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภออาํวลึก

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุเจาะบาดาลพร๎อมหอถงั 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 11/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

46 เพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงแพะ
กลํุมวสิาหกจิชมุชนต าบลพรุดินนา

1. อบรมเกษตรกรเร่ืองมาตรฐานการเล้ียงแพะ 
จ านวน 20 คน 
2. สนับสนุนปัจจยัการเล้ียงแพะให๎แกเํกษตรกร 
จ านวน 20 คน (เฉล่ียรายละ 62,700 บาท)

1,528,750  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบลพรุดินนา

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียงแพะ
กลํุมวสิาหกจิชมุชนต าบลพรุดินนา แตํเป็นการฝึกอบรมอาชพีที่สนับสนุน
ปัจจยัตํอรายคํอนขา๎งสูงและมกีลํุมเป้าหมายจ านวนเพียง 20 ราย 
และไมมํหีนังสือแสดงการบริหารจดัการครุภณัฑ์

47 ปรับปรุงทําเทียบเรือโดยสาร
ทํองเที่ยวปากคลองจหิลาด 
จงัหวดักระบี่ และบริเวณเชื่อมโยง
ภายนอกขององค์การบริหารสํวน
จงัหวดักระบี่ 
ตามหลักอารยสถาปัตย์

1. ปรับปรุงอาคารทําเทียบเรือโดยสารเพื่อ
การทํองเที่ยว ตามหลักอารยสถาปัตย ์(UD) 
ปรับปรุงอาคารปฐมพยาบาลและกู๎ภยั 
อาคารจอดรอ TAXI จดุที่ 1-2 อาคารรอรถ
ประจ าทาง บริเวณทางเรือทํองเที่ยวคลองจหิลาด

33,948,000  องค์การบริหาสํวน
จงัหวดักระบี่

 องค์การบริหารสํวน
จงัหวดักระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงทําเทียบเรือโดยสาร
ทํองเที่ยวปากคลองจหิลาด จงัหวดักระบี่ แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

48  ฝึกอบรมทักษะอาชพีระยะส้ัน ฝึกอบรมอาชพีระยะส้ันให๎กลํุมแมบํ๎าน 
กลํุมอาชพี เพื่อส๎างงาน สร๎างรายได๎

35,818  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบลอาํวนาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะอาชพีระยะส้ัน 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

49  การออกแบบและพัฒนา
platform การตลาดของบริษัท
ประชารัฐรักสามคัคีกระบี่ จ ากดั

กจิกรรมเป็นการจา๎งเหมา โดยมกีารระบุ
รายละเอยีด ดังนี้
1. จดโดเมน และอเีมลโฮสต้ิง 10 GB
2. ออกแบบเวบ็ไซต์ให๎สามารถส่ังซ้ือสินค๎า
ออนไลน์ได๎ 2 ภาษา (ไทยและองักฤษ) 
3. ระบบจดัการหลังร๎าน
4. ตํออายรุายปี จ านวน 2 ปี
5. อบรมให๎ความร๎ูแกผ๎ูํดูแลเวบ็ไซต์
จ านวน 3 คน
6. ให๎บริการเป็นที่ปรึกษา 

196,467  จงัหวดักระบี่  ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการออกแบบและพัฒนา platform 
การตลาดของบริษัทประชารัฐรักสามคัคีกระบี่ จ ากดั แตํวตัถปุระสงค์
ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ 
และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 12/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

50 เพิ่มศักยภาพศูนยพ์ัฒนา
ประสิทธภิาพการให๎ความ
ชวํยเหลือและสร๎างความปลอดภยั
ทางการทํองเที่ยวจงัหวดักระบี่ตาม
แนวทางวถิใีหม ํ(New Normal)

จดัหาอปุกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมด๎านอคัคีภยั
ให๎เพียงพอกบัการฝึกอบรม ได๎แกํ
-คําถงุมอืนักดับเพลิง 15 ชดุ ชดุละ 4,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท
-คําฮูดทนไฟ 15 ชดุ ชดุละ 2,100 บาท 
เป็นเงิน 31,500 บาท
-อปุกรณ์ชวํยหายใจแบบมถีงัอากาศในตัว(SCBA)
และหน๎ากากแบบเต็มหน๎า 35 ชดุ 
ชดุละ 148,800 บาท  เป็นเงิน 5,208,000 บาท 
-ชดุดับเพลิง และหมวกดับเพลิง 35 ชดุ 
ชดุละ 75,300 บาท  เป็นเงิน 2,635,500 บาท 
-รองเท๎าบูทนักดับเพลิง 15 ชดุ 
ชดุละ 6,700 บาท เป็นเงิน 100,500 บาท

8,035,500  จงัหวดักระบี่  ส านักงานป้องกนั
และบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยพ์ัฒนา
ประสิทธภิาพการให๎ความชวํยเหลือและสร๎างความปลอดภยัทางการทํองเที่ยว
จงัหวดักระบี่ตามแนวทางวถิใีหม ํ(New Normal) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชนรวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาด
รายละเอยีดและสาระส าคัญ

51 ขดุลอกคลองทรายขาวตอนบน 
(บอกห๎อง) หมูํที่ 10 ต าบลพรุเตียว
 อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกคลอง 499,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลองทรายขาวตอนบน 
(บอกห๎อง) แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณ
และเป็นผ๎ูดูแลบ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

52 ขดุลอกคลองน้ าด า หมูํที่ 7 
ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี่

ขดุลอกคลอง 480,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลองน้ าด า  
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไปและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 13/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

53 ขดุลอกห๎วยกั้ง หมูํที่ 8 
ต าบลหน๎าเขา อ าเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 257,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกห๎วยกั้ง 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

54 ขดุลอกห๎วยทับถาก ชวํงที่ 4 
หมูํที่ 5 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 480,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกห๎วยทับถาก ชวํงที่ 4 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

55 ขดุลอกสระน้ าเขาไฟลาม 
หมูํที่ 6 ต าบลหน๎าเขา 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกสระน้ า 478,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกสระน้ าเขาไฟลาม 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

56 ขดุลอกสระน้ าและกอํสร๎าง
ทางระบายน้ า หมูํที่ 7 
ต าบลหน๎าเขา อ าเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี่

ขดุลอกสระน้ าและกอํสร๎างทางระบายน้ า 497,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกสระน้ าและกอํสร๎าง
ทางระบายน้ า แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงาน
สร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นที่ด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 14/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

57 ขดุลอกห๎วยนบนิ่ม หมูํที่ 8 
ต าบลหน๎าเขา อ าเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 279,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกห๎วยนบนิ่ม 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ  องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไปและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

58 ขดุลอกคลองบ๎านคลองแห๎ง 
หมูํที่ 7 ต าบลเขาพนม 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกคลอง 470,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลองบ๎านคลองแห๎ง 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบล เสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไปปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

59 ขดุลอกคลองบ๎านห๎วยเสียด 
หมูํที่ 7 ต าบลเขาพนม 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกคลอง 470,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลองบ๎านห๎วยเสียด 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

60 ขดุลอกห๎วยทับทาก ระยะที่ 4 
หมูํที่ 6 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 350,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกห๎วยทับทาก  ระยะที่ 4 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไปและโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

61 ขดุลอกห๎วยทับทาก  ระยะที่ 5 
หมูํที่ 6 ต าบลพรุเตียว 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

ขดุลอกห๎วย 300,000  จงัหวดักระบี่  ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกห๎วยทับทาก  ระยะที่ 5
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
และพื้นด าเนินโครงการอยูํภายใต๎การดูแลของ องค์การบริหารสํวนต าบล 
จงึควรให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลเสนอขอรับงบประมาณและเป็นผ๎ูดูแล
บ ารุงรักษา ตํอไป และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 15/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

62 สํงเสริมอาชพีให๎กบัชมุชนตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง

ฝึกอบรมอาชพีเกษตร และสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิตทางการเกษตร

123,200  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบลล าทับ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการสํงเสริมอาชพีให๎กบัชมุชน
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง แตํโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ 
ของกลํุมเป้าหมายและรายละเอยีดปัจจยัการผลิต รวมทั้งลักษณะโครงการ
มรีายละเอยีดเชนํเดียวกบัโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได๎รับ
การจดัสรรในภาพรวมของประเทศ

63 ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกง
และเส๎นขนมจนีของกลํุมแมบํ๎าน
เกษตรกรบกห๎อง หมูํที่ 7

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกงและเส๎นขนมจนี 822,150  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบลห๎วยยงู

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกง
และเส๎นขนมจนีของกลํุมแมบํ๎านเกษตรกรบกห๎อง หมูํที่ 7 
แตํโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญของโครงการ 
การแสดงความพร๎อม ความเหมาะสมในการด าเนินงาน 
และงบประมาณสํวนใหญํเป็นการจดัซ้ืออปุกรณ์ให๎กบักลํุม

64 กอํสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อม
บํอพักรางว ีขา๎งถนนสายล าทับ 
ซอย 8 หมูํ 5 ต าบลล าทับ

กอํสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพักรางว ี
ขา๎งถนนสายล าทับ ซอย 8 หมูํที่ 5 ต าบลล าทับ

980,000  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบลล าทับ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอํสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อม
บํอพักรางว ีขา๎งถนนสายล าทับ ซอย 8  แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการ
ขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

65  ติดต้ัง ซํอมแซม และขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสวาํงสาธารณะในชมุชน 
ต าบลศาลาดํานและพื้นที่เส่ียง

ติดต้ัง ซํอมแซม และขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาํงด๎วย
ระบบโซลําเซล์ จ านวน 31 จดุ ในบริเวณถนน
ซอยหน๎าโรงเรียนพระแอะ-สะพานไทร 
ซ่ึงเป็นถนนที่เชื่อมผํานกลางเกาะเพื่อเดินทางไป
ยงัอกีฝ่ังของเกาะลันตาใหญํ

1,262,300  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

เทศบาลต าบลศาลา
ดําน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ัง ซํอมแซม 
และขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาํงสาธารณะในชมุชน ต าบลศาลาดําน 
แตํวตัถปุระสงค์ของโครงการไมแํสดงถงึการสร๎างงานสร๎างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป๎ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท๎องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติ และโครงการขาดรายละเอยีดและสาระส าคัญ

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 16/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

66 เพิ่มมลูคําผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวดักระบี่ด๎วยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์

1. การพัฒนา ต๎นแบบผลิตภณัฑ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร จงัหวดักระบี่ 
พร๎อม ฉลากบรรจภุณัฑ์ รวมจ านวน 5 ผลิตภณัฑ์ 
เป็นเงิน 1,230,000 บาท สาหรําย เห็ด เนื้อแพะ
หรืออาหารทะเล พร๎อมจดัท าสูตร
การผลิตที่เหมาะสมตํอการผลิตเชงิพาณิชย์
2. การถาํยทอดองค์ความร๎ู ผลิตภณัฑ์ต๎นแบบ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสํูเชงิพาณิชย ์
เป็นเงิน 517,500 บาท 
3. การจดัท าผลิตภณัฑ์ต๎นแบบพร๎อมฉลากบรรจุ
ภณัฑ์ต๎นแบบ เพื่อการประชาสัมพันธ์
สร๎างการรับร๎ูสํูผ๎ูบริโภค และเชื่อมโยงธรุกจิ 
เป็นเงิน 517,500 บาท
4. การประชาสัมพันธแ์ละการเชื่อมโยงธรุกจิ 
เป็นเงิน 1,433,800 บาท
5. จดัท ารายงานผลการปฏบิัติงาน 
เป็นเงิน 35,000 บาท

3,733,800  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

กระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร
จงัหวดักระบี่ด้วยการพัฒนาผลิตภณัฑ์ แต่ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
มค่ีาใชจ้า่ยที่ไมเ่หมาะสมและไมคุ้่มค่าในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นภารกจิ
ปกติของหน่วยงาน

67 เพิ่มมลูคําผลิตภณัฑ์กาแฟ
ด๎วยภมูปิัญญาและความคิด
สร๎างสรรค์

1. กจิกรรมประชาสัมพันธโ์ครงการ
และรับสมคัรผ๎ูประกอบการเขา๎รํวมโครงการ 
เป็นเงิน 23,040 บาท
2. พัฒนาผลิตภณัฑ์ต๎นแบบ โดยการจา๎ง
ผ๎ูเชี่ยวชาญจดัท าหลักสูตรพัฒนาผลิตภณัฑ์กาแฟ 
อบรมกลํุมเป้าหมายทดลองผลิตกาแฟตามสูตร
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ให๎กบักลํุมเป้าหมาย 
โดยเป็นการจดัท าผลิตภณัฑ์ต๎นแบบให๎กบั
กลํุมเป้าหมาย จ านวน 10 รูปแบบผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ละ200 ชิ้น เป็นเงิน  1,543,800 บาท
3. พัฒนาผลิตภณัฑ์กาแฟและท าการตลาดผําน
ชอํงทางออนไลน์หรือ E-Commerce 
โดยสัมมนาพัฒนาทักษะกลํุมเป้าหมาย สํงเสริม
การท าตลาดออนไลน์ 10 เนื้อหารือ Content 
เป็นเงิน  210,800 บาท
4. บริหารโครงการ เป็นเงิน 46,360 บาท

1,824,000  จงัหวดักระบี่  ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั

กระบี่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขาํยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลํุมวสิาหกจิ

 กลํุมอาชพี 
กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส 

กลํุมเปราะบาง ผ๎ูสูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์กาแฟด้วยภมูิ
ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน  
มค่ีาใชจ้า่ยที่ไมเ่หมาะสมและไมคุ้่มค่าในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นภารกจิ
ปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 17/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

68 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหลํงทํองเที่ยวอยาํงมสํีวน
รํวมและการสํงเสริมการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย ์หมูํที่ 2 
ต าบลคลองทํอมเหนือ 
อ าเภอคลองทํอม จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 1,400,000 
บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกัชวีภาพและระบาย
น้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ เคร่ืองชั่งดิจติอล
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบล

คลองทํอมเหนือ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น แต่โครงการไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 18/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

69 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหลํงทํองเที่ยวอยาํงมสํีวน
รํวมและการสํงเสริมการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย ์หมูํที่ 4 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอคลองทํอม จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกั
ชวีภาพและระบาย
น้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ เคร่ืองชั่งดิจติอล 
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบล
ทรายขาว

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น แต่โครงการไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 19/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหลํงทํองเที่ยวอยาํงมสํีวน
รํวมและการสํงเสริมการผลิต
ปุ๋ยอนิทรีย ์หมูํที่ 9 ต าบลปกาสัย 
อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกั
ชวีภาพและระบาย
น้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ เคร่ืองชั่งดิจติอล 
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบลปกาสัย

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น โครงการไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 20/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

71 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหลํงทํองเที่ยวอยาํงมสํีวน
รํวมและการสํงเสริมการผลิต
ปุ๋ยอนิทรีย ์หมูํที่ 3 
ต าบลคลองเขมา๎ อ าเภอเหนือคลอง
จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน1,400,000 บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกั
ชวีภาพและระบายน้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ 
เคร่ืองชั่งดิจติอล 
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,441,900  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 องค์การบริหาร
สํวนต าบล
คลองเขมา๎

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น แต่โครงการไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 21/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

72 การสํงเสริมการจ าหนํายอาหาร
สะอาด ปลอดภยัในตลาดกลาง
ชมุชนกระต๎ุนเศรษฐกจิในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในตลาดอยาํงมสํีวนรํวมและยั่งยนื
และสํงเสริมการผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
หมูํที่ 5 ต าบลเขาพนม 
อ าเภอเขาพนม จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกั
ชวีภาพและระบาย
น้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ เคร่ืองชั่งดิจติอล 
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,484,000  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เขาพนม

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น แต่โครงการไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 22/23



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

73 การสํงเสริมการทํองเที่ยว
อยาํงปลอดภยัและยั่งยนืในระดับ
ท๎องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรีย์
ในชมุชนแหลํงทํองเที่ยวอยาํงมสํีวน
รํวมและการสํงเสริมการผลิต
ปุ๋ยอนิทรีย ์หมูํที่ 2 
ต าบลเกาะลันตาใหญํ
อ าเภอเกาะลันตา จงัหวดักระบี่

1. จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใช๎
จลิุนทรียจ์ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 1,400,000 บาท พร๎อมชดุท าน้ าหมกั
ชวีภาพและระบายน้ าทิ้งจากขยะ จ านวน 1 ชดุ 
เคร่ืองชั่งดิจติอล 
200 กโิลกรัม จ านวน 1 อนั ที่ฉดีน้ าส าหรับล๎าง
ท าความสะอาด จ านวน 1 อนั จลิุนทรีย์
ลักษณะเฉพาะ Superbact ชนิดผง 
จ านวน 50 กโิลกรัม และอปุกรณ์เสริม ได๎แกํ
 1) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดผง บรรจ ุ5 กโิลกรัม
 2) จลิุนทรียลั์กษณะเฉพาะ Superbact 
ชนิดน้ า บรรจ ุ5 ลิตร
2. จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะในชมุชนแบบ
มสํีวนรํวม พร๎อมทั้งจดัอบรมประชาชนเพื่อ
น าแผนบริหารจดัการขยะมาใชใ๎นทางปฏบิัติ 
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลํุมผลิตปุ๋ยอนิทรีย ์
โดยมกีลํุมเป้าหมาย จ านวน 100 คน

1,554,800  กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น

 เทศบาลต าบลเกาะ
ลันตาใหญํ

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งปลอดภยั
และยั่งยนืในระดับท้องถิ่น โดยการจดัการขยะอนิทรียใ์นชมุชน
และแหล่งท่องเที่ยวอยา่งมส่ีวนร่วมแต่ไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ขาดความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

74 พัฒนาศูนยเ์รียนร๎ูการบริหาร
จดัการสินค๎าเกษตร

สํงเสริมการเรียนร๎ูด๎านการบริการจดัการตลาด
ระบบขนสํงและโลจสิติกส์ให๎กบัเกษตรกรทฤษฎี
ใหมอํงค์กรเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน Smart 
Farmer และ Yong Smart Farmer ดังนี้
1. อบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรของศูนยเ์รียนร๎ู
การบริหารจดัการสินค๎าเกษตร 
(ตลาดเกษตร) ให๎มคีวามร๎ูความเขา๎ใจสํูการเป็น
ผ๎ูประกอบการเกษตร สามารถลดต๎นทุนการผลิต 
และยกระดับสินค๎าเกษตรเป็นสินค๎า
พรีเมี่ยม เป็นระยะเวลา 4 วนั จ านวน 35 คน 
เป็นเงิน 154,600 บาท
2. พัฒนาศูนยเ์รียนร๎ูการบริหารจดัการสินค๎า
เกษตรต าบลกระบี่ใหญํ อ าเภอเมอืงกระบี่ 
เป็นเงิน 279,500 บาท

434,100  จงัหวดักระบี่  ส านักงานเกษตร
จงัหวดักระบี่

1) หนํวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้การบริหาร
จดัการสินค้าเกษตร เป็นโครงการที่ไมแ่สดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี 
ความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชมุชน 
รวมทั้งเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน

292,325,829       รวม 65 โครงการ 

ปรับลดวงเงินการสนับสนุนปัจจยัการผลิตรายละไมเํกนิ 5,000 บาท 66,123,595

ไมํเห็นควรสนับสนุน กระบี ่หน๎า 23/23



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดตรงั

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ตรัง 509,935,875 59 509,924,545 41 256,600,494 18 253,324,051

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดตรัง
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
ขอ้เสนอโครงการของจังหวัด ไมเ่ห็นควรสนับสนุนเห็นควรสนับสนุน



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
เศรษฐกจิฐานราก

การฝึกอบรม Re-Skill/Up-Skill ให้กบัแรงงาน
ในสถานการประกอบการ แรงงานนอกระบบ 
และฝึกอบรมอาชพีให้กบัผู้วา่งงาน 
กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไปได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
จ านวน 10 หลักสูตร  2,000 ราย

10,309,625          จงัหวดัตรัง ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงานตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน เป็นการฝึกอบรม Re-Skill/Up-Skill 
ให้กบัแรงงานในสถานการประกอบการ แรงงานนอกระบบ 
และฝึกอบรมอาชพีให้กบัผู้วา่งงาน กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จ านวน 2,000 คน 
เพื่อให้มทีักษะในการสร้างอาชพีเพิ่มรายได้
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ การจดัฝึกอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ
ศบค. เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

10,309,625

2 พัฒนาคุณภาพชวีติครัวเรือน
ตกเกณฑ์ยากจนเพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม
ตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื
(Sustainable Development 
Goals : SDGs) มาเป็นแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
การพัฒนาคุณภาพชวีติแบบชี้เปูา
โดยการใชข้อ้มลูจากระบบ TPMAP
 (Thai People Management 
Analysis Platform)

 - ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการด ารงชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 10 อ าเภอ  รุ่นละ 50 คน 46 รุ่น
จ านวน 2,300 ครัวเรือน 
งบประมาณ 1,232,800 บาท 
 - สนับสนุนด้านอาชพี วสัดุ ครุภณัฑ์
ในการประกอบอาชพี ให้กบัประชาชนที่เขา้ร่วม
โครงการจาก 10 อ าเภอ  รุ่นละ 50 คน 46 รุ่น
จ านวน 2,300 ครัวเรือนๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 11,500,000 บาท

12,732,800          จงัหวดัตรัง ส านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน โดยอบรมการด ารงชพีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและสนับสนุนปัจจยัการผลิต ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
เพื่อประกอบอาชพีให้กบัประชาชนที่ตกเกณฑ์รายได้ตามขอ้มลู TPMAP 
ทั้ง 10 อ าเภอ จ านวน 46 รุ่น โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นจ านวน 2,300 ครัวเรือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ การจดัอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. 
เชน่ การอบรมคร้ังละไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

12,732,800

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

จังหวัดตรงั

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 1/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

3 เพิ่มประสิทธภิาพปาล์มน้ ามนั
และน้ ามนัปาล์ม จงัหวดัตรัง

อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการดิน
และการใชปุ้๋ยอยา่งมปีระสิทธภิาพส าหรับปาล์ม
น้ ามนัให้แกเ่กษตรกรชาวสวนปาล์ม 
จ านวน 160 ราย แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร 
1. ฝีกอบรม หลักสูตร "การจดัการดิน
และการใชปุ้๋ยอยา่งมปีระสิทธภิาพส าหรับปาล์ม
น้ ามนั" จ านวน 4 รุ่นๆละ 1 วนั วนัละ 40 คน 
รวม 160 คน  งบประมาณ 133,600 บาท
2. ฝึกอบรม หลักสูตร "การตัดปาล์มสุก
อยา่งมคุีณภาพ" จ านวน 4 รุ่นๆละ 1 วนั 
วนัละ 30 คน รวม 120 คน  
งบประมาณ 106,800 บาท

              240,400 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยอบรมการจดัการดิน
และปุ๋ยอยา่งมปีระสิทธภิาพ และการตัดปาล์มสุกอยา่งมคุีณภาพ
ให้กบัเกษตรกรและผู้รับจา้งตัดปาล์มให้มคีวามรู้ในการตัดปาล์มสุก
อยา่งมคุีณภาพเพื่อให้จ าหน่ายได้ราคาสูง กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรและผู้รับจา้งตัดปาล์ม จ านวน 280 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้
3. ค่าวสัดุสาธติสนับสนุนให้กบัเกษตรกรที่เขา้ร่วมอบรม 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท และการจดัอบรมให้ด าเนินการตาม
มาตรการ ศบค. เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

              240,400

4 ส่งเสริมและพัฒนา การแปรรูป
สินค้าประมงเพื่อเพิ่มมลูค่า

1. ฝึกอบรมส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้า
สัตวน์้ าเพื่อการแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์้ า 
ผู้เขา้รับการอบรม 100 คน โดยแบ่งเป็น 20 คน
ต่อรุ่น งบประมาณ 984,900 บาท
2. การแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์้ าเพื่อเพิ่มมลูค่า 
สามารถสร้างงานสร้างอาชพีและเพิ่มชอ่งทาง
การจ าหน่ายให้แกเ่กษตรกร ผู้เขา้รับการอบรม
100 คน โดยแบ่งเป็น 20 คนต่อรุ่น  
จ านวน 2 วนั งบประมาณ 200,000 บาท

           1,184,900 จงัหวดัตรัง ส านักงานประมง
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยอบรมพัฒนาการแปรรูป
และเพิ่มชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสินค้าประมง และสนับสนุนวสัดุอปุกรณ์
การแปรรูปให้กบักลุ่มชาวประมงและวสิาหกจิชมุชน จ านวน 5 กลุ่ม 100 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ งบประมาณในสนับสนุนปัจจยัเฉล่ียรายละ 3,700 บาท 
และการจดัอบรมรุ่นละ 30 คน เป็นไปตามเกณฑ์ ศบค. ก าหนด เชน่ อบรมไม่
เกนิ 50 คน/คร้ัง

           1,184,900

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 2/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

5 ส่งเสริมแปลงขยาย พันธุพ์ืชท้องถิ่น จดัท าแปลงเพื่อผลิตสะตอพันธุต์รัง 1 
และพริกไทยพันธุป์ะเหลียนซ่ึงเป็นพืชอตัลักษณ์
ให้มปีริมาณเพียงพอต่อการกระจายกิ่งตา
ต้นสะตอพันธุดี์ และท่อนกิ่งพันธุพ์ริกไทย
ให้เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
และผู้สนใจน าไปขยายพันธุห์รือน าไปปลูก
เพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากพืชหลักให้กบัเกษตรกร 
ประกอบด้วย
1. สร้างแปลงขยายพันธุส์ะตอตรัง 1 พื้นที่ 10 ไร่ 
ส าหรับสนับสนุนเกษตรกร งบประมาณ 
552,200 บาท
2. สร้างแปลงขยายพันธุพ์ริกไทยพันธุป์ะเหลียน
พื้นที่ 1 ไร่  เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่สนใจ 
งบประมาณ 99,700 บาท

              651,900 จงัหวดัตรัง ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเกษตรตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยเป็นการจดัท าแปลงต้นพันธุดี์ของพืชอตัลักษณ์สะตอพันธุต์รัง 1 
และท่อนกิ่งพันธุพ์ริกไทยปะเหลียน เพื่อกระจายพันธุดี์ที่เป็นสายพันธุแ์ท้ 
เพื่อสนับสนุนกิ่งพันธุแ์ละส่งเสริมให้มกีารผลิตพืชท้องถิ่นให้แกเ่กษตรกร 
และประชาชนทั่วไป ซ่ึงสามารถน าไปขยายพันธุห์รือเพาะปลูก
เพื่อลดรายจา่ยในส่วนของค่าต้นพันธุไ์ด้ 1,000 บาท ถงึ 10,000 บาทต่อไร่ 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ มคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

              651,900

6 พัฒนาตลาดเกษตรกรระดับ
อ าเภอจงัหวดัตรัง

1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจดัการ
ธรุกจิเกษตรและโลจสิติกส์แกส่มาชกิตลาดเกษตร
 ฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 100 ราย 
เจา้หน้าที่ 20 ราย และศึกษาดูงานกลุ่มเปูาหมาย
เกษตรกร 10 ราย เจา้หน้าที่ 12 ราย 
งบประมาณ 74,500 บาท
2. พัฒนาตลาดเกษตรกร 10 อ าเภอๆละ 1 จดุ 
ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่ (สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์
จดัต้ังตลาดเกษตร โดยจดัซ้ือเต้นท์สีเขยีว
และโต๊ะหน้าขาว อยา่งละ 100 ชดุ 
ใชใ้นตลาดเกษตร อ าเภอละ 1 จดุ) 
งบประมาณ 1,163,500 บาท

           1,238,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาตลาดเกษตรให้กบัท้องถิ่นชมุชน โดยอบรมการจดัการธรุกจิ
การเกษตรและพัฒนาตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อสนับสนุนตลาดเกษตร
ประจ าอ าเภอ ในพื้นที่ 10 อ าเภอๆละ 1 จดุ  (สนับสนุนอปุกรณ์ตลาดเกษตร
อ าเภอละ  116,350 บาท) รวม 10 จดุ เพื่อให้เกษตรกรน าผลผลิตทางเกษตร
มาจ าหน่าย โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 100 คน ซ่ึงคาดวา่สามารถสร้าง
รายได้ให้กบัเกษตรกรเพิ่มขึ้นอ าเภอละ 20,000 บาทต่อเดือน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และการจดัอบรมด าเนินการตามมาตรการ ศบค. 
เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

           1,238,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 3/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

7 ส่งเสิรมการเล้ียงไกไ่ขเ่พื่อบริโภค
ภายในครัวเรือน

เป็นการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเร่ือง
การเล้ียงไกไ่ข ่เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมแีหล่ง
อาหารรส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ขเ่พื่อบริโภค
ภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงให้กบัเกษตรกรผู้ได้รับกระทบจาก
สถานโควดิ-19 และคนจน เพื่อลดรายจา่ย
ในครัวเรือน โดยมกีลุ่ม เปูาหมายจากขอ้มลู
TPMAP จ านวน 5,000 คน ในนพื้นที่ 10 
อ าเภอของจงัหวดัตรัง เฉล่ียค่าฝึกอบรมรายละ
15 บาท และสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
รายละ 2,245 บาท รวมเป็น 2,260 บาทต่อราย 

          11,300,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยส่งเสริมการเล้ียงไกไ่ข่
เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ให้กบัเกษตรกรผู้ได้รับกระทบจากสถานโควดิ-19 และคนจน เพื่อลดรายจา่ย
ในครัวเรือน โดยมกีลุ่มเปูาหมายจากขอ้มลู TPMAP จ านวน 5,000 คน 
ในนพื้นที่ 10 อ าเภอของจงัหวดัตรัง เฉล่ียค่าฝึกอบรมรายละ 15 บาท 
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต รายละ 2,245 บาท รวมเป็น 2,260 บาทต่อคน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น และควรปรับลด
กลุ่มเปูาหมายเพียง 3,000 ราย งบประมาณ 6,780,000 บาท 
เนื่องจากโครงการมลัีกษณะให้ความชว่ยเหลือแบบเดียวกนัทั้งหมด 10 อ าเภอ

           6,780,000

8 ส่งเสริมการใชร้ะบบน้ าอจัฉริยะ
และพลังงานทางเลือก 
(โซล่าเซลล์) ในไมผ้ลเศรษฐกจิ
จงัหวดัตรัง

1.อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล
ในเร่ืองระบบน้ าอจัฉริยะและพลังงานทางเลือก
จ านวน 300 ราย มแีปลงต้นแบบการใชร้ะบบน้ า
อจัฉริยะในไมผ้ลอ าเภอละ 3 แปลง 
รวม 30 แปลง โดยจดัอบรมหลักสูตร 1 วนั 
งบประมาณ 1,800,000 บาท
2.ส่งเสริมการใชพ้ลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์) 
แกก่ลุ่ม/สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ล 
จดัอบรมเกษตรกรเกี่ยวกบัการใชเ้คร่ืองระบบ
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์เกษตรกร 50 คน 
และสนับสนุนครุภณัฑ์ทางการเกษตร 
(ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที่ 
จ านวน 10 ชดุ) งบประมาณ 2,065,000 บาท

3,865,000           จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง/

ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภณัฑ์
ชมุชนท้องถิ่น โดยส่งเสริมการใชร้ะบบน้ าอจัฉริยะและพลังงานทางเลือก
ให้กบักลุ่มเกษตรผู้ปลูกในไมผ้ลเศรษฐกจิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐาน เป็นการสร้างอาชพี เพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกร 
มกีลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 350 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ มเีอกสารประกอบการพิจารณาครบถว้นมคีวามพร้อม 
การอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

3,865,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 4/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

1.ถา่ยทอดความรู้การจดัการศัตรูพืช
ด้วยวธิผีสมผสานตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์
วถิเีมอืงตรัง  จ านวน 255 ราย จ านวน 1 คร้ัง 
แบ่งเป็น 10 รุ่นๆละไมเ่กนิ 50 คน 
งบประมาณ 61,050 บาท
2. สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักยกแคร่ 
จา้งเหมาท าโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 1.5x2 เมตร 
จ านวน 255 โรงเรือนๆละ 5,800 บาท  
งบประมาณ 1,479,000 บาท
3.สนับสนุนวสัดุควบคุมศัตรูพืช 
(วสัดุทางการเกษตรงานบ้านงานครัว 
วสัดุไฟฟูาและวทิย ุวสัดุส านักงาน) 
งบประมาณ 644,030 บาท
4. การอบรมคณะกรรมการเกษตรอนิทรีย์
ระดับอ าเภอ จ านวน 110 ราย อบรม 2 คร้ัง 
โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น งบประมาณ 130,100 บาท
5.ประชมุคณะกรรมการเกษตรอนิทรีย์
จงัหวดัตรัง  จ านวน 26 ราย ประชมุ 2 คร้ัง 
งบประมาณ 22,380 บาท
6. การตรวจรับรองแปลงเกษตรอนิทรียว์ถิี
เมอืงตรังแบบมส่ีวนร่วม อ าเภอละ 1 กลุ่ม 
ตรวจรับรองกลุ่มละ 3 แปลง (รวม 10 กลุ่ม 
30 แปลง) ตรวจแปลงละ 3 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจรับรองแปลง 
จ านวน 3 คน งบประมาณ 10,440 บาท
7.ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภยัด้วย
โรงเรือนอจัฉริยะ งบประมาณ 654,300 บาท

ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภยั
ตามแนวเกษตรอนิทรียว์ถิเีมอืงตรัง

9            2,848,820           3,001,300 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน โดยอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดภยัและผักอนิทรียต์ามระบบมาตรฐาน
เกษตรอนิทรียแ์ละการก าจดัศัตรูพืชด้วยวธิผีสมผสาน สามารถปลูกพืชปลอดภยั
ไวเ้พื่อการบริโภคและจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัครัวเรือนเกษตรกร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 280 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ การจดัอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. 
เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง 
3. ปรับลดกจิกรรมที่ 4 การอบรมคณะกรรมการเกษตรอนิทรียร์ะดับอ าเภอ 
จ านวน 110 ราย อบรม 2 คร้ัง โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น งบประมาณ 130,100 บาท
 และกจิกรรมที่ 5 ประชมุคณะกรรมการเกษตรอนิทรียง์บประมาณ 22,380 
บาท รวมเป็นเงิน 152,480 บาท คงเหลือวงเงินที่ให้การสนับสนุน 2,848,820 
บาท

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 5/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

10 ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก
เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
จงัหวดัตรัง

อบรมถา่ยทอดความรู้ให้กบัเกษตรกรเกี่ยวกบัการ
ปลูกมะพร้าวออ่นและพริกไทย
พันธุป์ะเหลียน สามารถเป็นอาชพีเสริม
และสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร
- ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าสนับสนุนปัจจยั
การผลิตที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในการอบรม
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จ านวน 988,800 บาท 
เกษตรกร จ านวน 824 ครัวเรือน เชน่
 - ต้นพันธุม์ะพร้าว 8,240 ต้นๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน 659,200 บาท
 - ต้นพันธุพ์ริกไทย 4,120 ต้นๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน 329,600 บาท

           1,330,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน โดยส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก 
(มะพร้าวออ่น และพริกไทยพันธุป์ะเหลียน) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการผลิต
พืชอตัลักษณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัเกษตรกร โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร 824 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้

           1,330,000

11 พัฒนาศักยภาพอาสาสมคัร
เกษตรหมู่บ้านจงัหวดัตรัง (อกม.) 
ภายใต้ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน 
(ศดปช.)

อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดิน 
รวมทั้งการตรวจวเิคราะห์ดินและให้ค าแนะน า
การใชปุ้๋ยแกเ่กษตรกร
- ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าสนับสนุนวสัดุที่จ าเป็น
ต่อความส าเร็จในการอบรมเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการ เชน่ ชดุตรวจวเิคราะห์ 
จ านวน 90 ชดุๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 450,000 บาท

              631,800 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยอบรมพร้อมฝึกปฎบิัติเกี่ยวกบัการเกบ็ตัวอยา่งดิน  
เพื่อให้เกษตรกรมอีงค์ความรู้ด้านดินและปุ๋ยในการน าใชป้ระโยชน์
ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มศัีกยภาพและสามารถลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร 255 คน 
2.โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้

              631,800

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 6/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

12 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืช
สมนุไพรเพื่อเพิ่มมลูค่า

1.อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรูป 
ทดสอบและพัฒนาแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสินค้า
เกษตร จ านวน 4 ผลิตภณัฑ์ คือ ชาดาหลา
พร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์มะขามปูอมพร้อมด่ืม 
สู้ภยัโควดิ ยาหมอ่งขมิ้นชนั สูตรโบราณ 
และขงิผงพร้อมด่ืม พร้อมทั้งจดัอบรมถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร 
จ านวน 1 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมอบรม 50 คน 
งบประมาณ 107,500 บาท
2.การจดัท าแปลงต้นแบบชมุชน สร้างแปลง
ดาหลาและแปลงมะขามปูอม ขยายสู่เกษตรกร
ส าหรับเป็นแปลงต้นแบบ  จ านวน 12 ราย  
งบประมาณ 316,600 บาท
3.สร้างแปลงอนุรักษ์และผลิตพันธดี์ 
นุรักษ์พันธกุรรม และเป็นแปลงแมพ่ันธุ์
ส าหรับกระจายพันธุสู่์เกษตร ชนิดละ 1 แปลง 
งบประมาณ 161,000 บาท

              585,100 จงัหวดัตรัง ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิต
และแปรรูปพืชสมนุไพรเพื่อเพิ่มมลูค่าและสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปเกษตร วสิาหกจิชมุชน
50 คน ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการประกอบ
อาชพีด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมลูค่าของผลผลิต และชว่ยเพิ่มรายได้
ให้แกเ่กษตรกรอยา่งน้อย 10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น และมคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ การจดัอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. 

              585,100

13 การบริหารจดัการน้ ายางสด
เพื่อรักษาเสถยีรภาพน้ ายาง

อบรมเกี่ยวกบัด้านการเกษตร 
และส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยาง
ให้มรีายได้และคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 
- ค่าใชจ้า่ยทั้งหมดป็นค่าสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในการอบรมเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการ 
1.ค่าถงัเกบ็น้ ายาง 220 ถงัๆละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 550,000 บาท
2.แอมโมเนีย 27% จ านวน 35 ถงัๆละ 3,700 
บาทเป็นเงิน 129,000 บาท
3. ยาสุกขาว จ านวน 25 ถงัๆละ 6,700 บาท 
เป็นเงิน 167,500 บาท
รวมสนับสนุน 847,000 บาท เฉล่ียคนละ
4,982 บาท

           1,660,500 จงัหวดัตรัง การยาง
แห่งประเทศไทย 

จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยอบรมให้ความรู้การบริหารจดัการ
น้ ายางสด เพื่อจดัเกบ็น้ ายางสดด้วยการใชส้ารเคมใีนการเกบ็รักษา
สภาพน้ ายางให้คงอยู่เป็นเวลา 1-2 เดือน เป็นการบริหารสต็อก
และชะลอการออกสู่ตลาดของน้ ายางในปริมาณมากเกนิไป 
และชว่ยพยงุราคาน้ ายางไมใ่ห้ลดลงอยา่งรวดเร็ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
เกษตรกรชาวสวนยางให้มรีายได้และคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร 170 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้
3. สนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร เฉล่ียรายละ 4,982 บาท 
เป็นเงิน  847,000 บาท  

              874,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 7/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

14 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมด้านการเกษตร
จงัหวดัตรัง

1.จดัต้ังศูนยต้์นแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ด้านการเกษตร เพื่อจดัอบรมถา่ยทอดความรู้
ให้เกษตรกรต้นแบบเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
และนวตักรรมด้านการเกษตร จ านวน 500 คน 
งบประมาณ 228,000 บาท
2.จดัอบรมถา่ยทอดความรู้ให้เกษตรกร 
หลักสูตรเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการเกษตร 
 อ าเภอละ 50 คน 10 อ าเภอ รวม 500 คน 
และสนับสนุนครุภณัฑ์ทางการเกษตร 
(ชดุปั๊มพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที)่ 
จ านวน 10 ชดุๆละ 25,000 บาท 
งบประมาณ 1,268,900 บาท
- ค่าใชจ้า่ยเป็นค่าสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ครุภณัฑ์ทางการเกษตร (ชดุปั๊มพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที)่ จ านวน 10 ชดุๆละ 
25,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท

           1,496,900 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
โดยเป็นการจดัต้ังศูนยต้์นแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการเกษตร 
เป็นการอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านนวตักรรม และสนับสนุนครุภณัฑ์
ชดุปั๊มพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคล่ือนที)่ จ านวน 10 ชดุๆละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 250,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยนีวตักรรม
ด้านการเกษตรในการยกระดับการผลิตที่ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้
ให้กบัเกษตรกรอยา่งทั่วถงึ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 500 คน 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้

           1,496,900

15 ยกระดับสินค้าและบริการ
ด้วยชอ่งทางการตลาดวถิใีหม ่
(New Normal)

จา้งเหมาเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
และเพิ่มรายได้ให้กบักลุ่มผู้ประกอบการ 
จดักจิกรรมยกระดับสินค้าและบริการ
ด้วยชอ่งทางการตลาดวถิใีหม ่(New Normal) 
ประกอบด้วย 2 กจิกรรม
1. ผลิตภณัฑ์จากพืชพื้นถิ่นในจงัหวดัตรัง 
ผู้เขา้ร่วมอบรม 40 คน 
งบประมาณ 239,600 บาท
2. การเชื่อมโยงการเผยแพร่สินค้าสู่ชอ่งทาง
การตลาดวถิใีหม ่งบประมาณ 540,000 บาท

779,600              จงัหวดัตรัง ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
และการพัฒนาด้านการตลาดผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นชมุชน 
เป็นการพัฒนาผลิตภณัฑ์พืชพื้นถิ่นอตัลักษณ์ให้มมีาตรฐาน
และส่งเสริมชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้ารูปแบบใหมใ่ห้กบักลุ่มวสิาหกจิชมุชน 
จ านวน 2 กลุ่ม จ านวน 30 คน ให้สามารถสร้างอาชพี เพิ่มรายได้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติของชมุชนโดยใชฐ้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และภมูปิัญญาท้องถิ่น
2. โครงการมสีาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้ 
การจดัอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

779,600

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 8/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

16 ยกระดับผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟู
เศรษฐกจิชมุชน จงัหวดัตรัง

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวสิาหกจิชมุ 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ (มผช./อย./มอก.) 
การพัฒนารูปแบบบรรจภุณัฑ์ การจดัการด้าน
การตลาด ชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภณัฑ์ งบประมาณ 322,400 บาท
2. พัฒนากระบวนการผลิต สนับสนุน 
วสัดุ/อปุกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์
ให้ได้มาตรฐาน เชน่ เคร่ืองซีล เคร่ืองบด 
เคร่ืองชั่ง งบประมาณ 2,817,300 บาท
3. จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์เกี่ยวกบัการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการผลิต 
 งบประมาณ 320,200 บาท
4. จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์เกี่ยวกบัการพัฒนา
บรรจภุณัฑ์ เพื่อเพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ์ 
งบประมาณ 1,367,600 บาท
5. ประชาสัมพันธ ์จดัท าปูาย เพจขายสินค้า
เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นที่รู้จกัของตลาด
ชมุชนและใกล้เคียง งบประมาณ 212,500 บาท

5,040,000           จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการสร้างการเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน
โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์และมาตรฐานสินค้า 
เกษตรแปรรูปวสิาหกจิชมุชน และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัสินค้าเกษตร 
 และสนับสนุนปัจจยัการผลิต(ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว) ที่จ าเป็น
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างงาน 
เพิ่มรายได้ให้กบักลุ่มวสิาหกจิชมุชน จ านวน  20 กลุ่ม  
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้ และการจดัอบรมให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค. 
เชน่ อบรมไมเ่กนิ 50 คน/คร้ัง

5,040,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 9/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

17 เสริมสร้างมลูค่าสืบสาน
ภมูปิัญญาผลิตภณัฑ์ผ้าตรัง

พัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าตรังด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม พัฒนาองค์ความรู้การจดัท า
แผนธรุกจิ การบริหารจดัการ การตลาด 
การประชาสัมพันธ ์ให้แกผู้่ประกอบการ 
OTOP ประเภทผ้า
1.กจิกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าตรังด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม งบประมาณ 1,408,000 บาท
2.กจิกรรมแฟชั่นโชวผ้์าตรัง เพื่อการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
3.สนับสนุนครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ
ในการพัฒนาผ้า กี่พร้อมอปุกรณ์ 
(อปุกรณ์กลุ่มทอผ้านาหมื่นสี) จ านวน 2 ชดุ 
เป็นเงิน 60,000 บาท และกี่แจค็การ์ดทอมอื 
จ านวน 1 ชดุ เป็นเงิน 350,000 บาท

1,818,000           จงัหวดัตรัง ส านักงาน
พัฒนาชมุชน
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร)
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้าตรัง
(ผ้าทอนาหมื่นศรี) ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กลุ่มเปูาหมาย
กลุ่มทอผ้าในจงัหวดัตรัง จ านวน 20 กลุ่ม มแีนบรายชื่อกลุ่มเปูาหมายชดัเจน 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 250 คน ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 400 คน 
2. ควรปรับลดกจิกรรมที่ 2 กจิกรรมแฟชั่นโชวผ้์าตรัง เพื่อการตลาด
และการประชาสัมพันธ ์อาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการสาธารณสุข
ในการปูองกนั COVID -19 และกจิกรรมที่ 3 สนับสนุนครุภณัฑ์ที่จ าเป็น
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาผ้า กี่พร้อมอปุกรณ์(อปุกรณ์กลุ่มทอผ้านาหมื่นสี) 
จ านวน 2 ชดุ เป็นเงิน 60,000 บาท และกี่แจค็การ์ดทอมอืจ านวน 1 ชดุ 
เป็นเงิน 350,000 บาท) ที่ไมม่กีารระบุถงึความจ าเป็นส าคัญ 
และใชง้บประมาณที่ค่อนขา้งสูง (สนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 
งบประมาณ 1,408,000 บาท)

1,408,000

18 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP TRANG ด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์

ยกระดับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชน
ให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างโอกาส
ทางการตลาดและรายได้ให้แกช่มุชน 
รวมทั้งเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้
ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
- ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าสนับสนุนปัจจยั
การผลิตที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในการอบรม
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ เชน่ สนับสนุนครุภณัฑ์
(ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย-์โซลาเซลล์) 
16 กลุ่ม เป็นเงิน 3,150,000 บาท

3,243,960           จงัหวดัตรัง ส านักงาน
พัฒนาชมุชน
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP TRANG โดยใชร้ะบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มมลูค่า
ผลิตภณัฑ์ OTOP โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 100 คน 
ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 200 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
และเป็นไปได้
3. สนับสนุนครุภณัฑ์ (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยโ์ซล่าเซลล์) 
เพื่อใชใ้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม จ านวน 16 กลุ่ม 
(เป็นเงินกลุ่มละ 196,875 บาท) ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินโครงการ

3,243,960

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 10/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

19 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
เชงิเกษตรจงัหวดัตรัง 
ให้ได้มาตรฐานรองรับ
การท่องเที่ยววถิชีวีติใหม ่
(New Normal)

การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยววถิชีวีติใหม่
ให้กบัเกษตรกรและประชาชนของชมุชน
ท่องเที่ยวใน 4 อ าเภอของจงัหวดัตรัง 
(อ าเภอเมอืง สิเกา วงัวเิศษและยา่นตาขาว)

           2,352,160 จงัหวดัตรัง ส านักงานเกษตร
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2  
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้า(เกษตร) 
และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยววถิชีวีติใหมใ่ห้กบัเกษตรกรและประชาชนของชมุชน
ท่องเที่ยวใน 4 อ าเภอของจงัหวดัตรัง (อ าเภอเมอืง สิเกา วงัวเิศษ และยา่นตา
ขาว)  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 800 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น ม ีTOR
และมคีวามเหมาะสมด้านงบประมาณ และมเีอกสารขอ้มลูการประชมุ
ความต้องการของวสิาหกจิชมุชนและผู้แทนท่องเที่ยวเชงิเกษตร

2,352,160

20 เพิ่มมาตรฐานด้านรักษา
ความปลอดภยันักท่องเที่ยว 
ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งแหล่ง
ท่องเที่ยว เกาะลิบง 
ต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกนัตัง จงัหวดัตรัง

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งแหล่งท่องเที่ยวเกาะลิบง 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง จงัหวดัตรัง  
โดยติดต้ังเสา High mast สูง 7.00 เมตร 
วงแหวนชนิด 4 ดวงโคม จ านวน 193 ต้น 
บริเวณจดุเส่ียง เพื่ออ านวยความสะดวก 
ปลอดภยัแกป่ระชาชนผู้ใชเ้ส้นทาง 
ปูองกนัการเกดิอบุัติเหตุที่อาจจะเกดิขึ้นได้

          49,095,000 จงัหวดัตรัง แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนท้องถิ่น โดยติดต้ังไฟฟูา
แสงสวา่งที่เกาะลิบง เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 7,540 คน และนักท่องเที่ยว 
และเป็นโครงการที่เกนิศักยภาพของ อปท. จงึให้แขวงทางหลวงชนบท
ตรังเป็นหน่วยด าเนินการ โดยมหีนังสือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอรับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงชนบทพร้อมรายชื่อประชาชน
ที่ต้องการให้ติดต้ังไฟฟูา
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  
โดยแขวงทางหลวงชนบทได้มกีารทบทวนการติดต้ังไฟฟูา
เฉพาะจดุเส่ียงอนัตรายแยกทางโค้งยา่นชมุชนท าให้มกีารปรับลด
จ านวนเสาไฟฟูาที่จะติดต้ังลงได้ โดยปรับวงเงินที่เห็นควรสนับสนุนคงเหลือ 
35,000,000 บาท

35,000,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 11/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแหลมโต๊ะชยั หมู่ที่ 1 – 
ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 5 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง 
จงัหวดัตรัง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมโต๊ะ
ชยั หมู่ที่ 1 –  ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะลิบง
 อ าเภอกนัตัง  ขนาดกวา้ง 500 เมตร 
ยาว 6,120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
มคีวามสะดวก ปลอดภยั ในการเดินทางระหวา่ง
พื้นที่หมู่ที่ 1 - ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 5 
ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง 

29,230,000          จงัหวดัตรัง ส านักงานโยธาธกิาร
และผังจงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยพัฒนาถนนในแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชนเกาะลิบง ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวก 
ปลอดภยั เพื่อเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้กบัเกาะลิบง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 955 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยมหีนังสือบันทึกขอ้ความจากกรมอทุยานแห่งชาติ สัตวป์ุา และพันธุพ์ืช 
ส านักงานอนุรักษ์ปุา เร่ืองเห็นชอบโครงการและอนุญาตให้
ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจงัหวดัตรังใชพ้ื้นที่ด าเนินโครงการฯ  
ควรเป็นหน่วยด าเนินการ และพื้นที่ด าเนินโครงการอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์
ปุาหมู่เกาะลิบง

29,230,000

22 ปรับปรุงภมูทิัศน์ เขาตูเต๊ะ กอ่สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จดุชมววิ
และทางเดินเขาตูเต๊ะ เขตห้ามล่าสัตวป์ุา
หมู่เกาะลิบง อ าเภอกนัตัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชงินิเวศน์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดต้ังปูายชมววิ 
และติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ จ านวน 50 ชดุ

           6,488,000 จงัหวดัตรัง เขตห้ามล่าสัตวป์ุา
หมู่เกาะลิบง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยพัฒนาจดุชมววิ
และทางเดินเขาตูเต๊ะ เขตห้ามล่าสัตวป์ุาหมู่เกาะลิบง อ าเภอกนัตัง 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ที่ได้มาตรฐาน มกีลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์เป็นประชาชน 3,000 คน เกษตรกร 3,000 คน ผู้ด้อยโอกาส 5 คน 
ผู้ประกอบการ 100 คน  เกษตรกร 3,000 คน นักท่องเที่ยว 10,000 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามคุ้มค่า
ในการด าเนินการ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปได้ และมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที 

6,488,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 12/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

23 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งทางเชื่อม
สู่แหล่งท่องเที่ยวหาดมดตะนอย 
อ าเภอกนัตัง จงัหวดัตรัง

ติดต้ังไฟฟูาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชมุชน
และจดุเส่ียงอนัตราย โดยด าเนินการติดต้ังไฟฟูา
เสากิ่งเด่ียว สูง 9.00 เมตร จ านวน 430 ต้น  
เสาสูง 7.00 เมตร จ านวน 70 ต้น  
และเสาสูง 12.00 เมตร  จ านวน 40 ต้น 
รวมทั้งส้ิน 540 ต้น 

49,890,000          จงัหวดัตรัง แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการติดต้ังไฟฟูาแสงสวา่งบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวหาดมดตะนอย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม ่
บนเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยว 
และเป็นการส่งเสริมอาชพึให้กบัชมุชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชม
สันหลังมงักร ที่สร้างอาชพี และรายได้ให้กบัชมุชน มกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 4,500 ราย นักท่องเที่ยว 11,000 คน
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
รวมทั้งมหีนังสือขอรับการสนับสนุนการติดต้ังเสาไฟฟูาแสงสวา่ง 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ และรายชื่อประชาชนที่ต้องการ
โครงการ  (เนื่องจากเกนิศักยภาพของท้องถิ่นจงึให้แขวงทางหลวงชนบทตรัง
เป็นหน่วยด าเนินการ)  โดยแขวงทางหลวงชนบทได้มกีารทบทวนการติดต้ัง
ไฟฟูาเฉพาะจดุเส่ียงอนัตรายส่ีแยกทางโค้งยา่นชมุชนท าให้มกีารปรับลด
จ านวนเสาไฟฟูาที่จะติดต้ังลงได้ โดยปรับวงเงินที่เห็นควรสนับสนุนคงเหลือ 
20,000,000 บาท

20,000,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 13/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

กอ่สร้างและปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือ
ปากเมง ระยะทางด าเนินการซ่อมบ ารุง
2.773 กโิลเมตร ผิวทางกวา้ง 4.00 - 6.00 เมตร 
ไมม่ไีหล่ทาง
 - ถนนสายที่ 1 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
 ระยะทาง 2.000 ม. วงเงิน 8.715 ล้านบาท
 - ถนนสายที่ 2 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 0.170 ม. วงเงิน 0.473 ล้านบาท 
 - ถนนสายที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 0.108 เมตร วงเงิน 0.301 ล้านบาท
 - ถนนสายที่ 4 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 0.165 เมตร วงเงิน 0.542 ล้านบาท 
 - ถนนสายที่ 5 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.330 เมตร วงเงิน 1.107 ล้านบาท
 - รายการที่ 6 ลานจอดรถผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2.500.00 ตารางเมตร
วงเงิน 2.48 ล้านบาท
 - งานอ านวยความปลอดภยั 
วงเงิน 0.018 ล้านบาท เป็นการเชื่อมโยง
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในอทุยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม

24 กอ่สร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจร แบบเอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายท่าเทียบเรือปากเมง

          13,630,000 จงัหวดัตรัง อทุยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชนท้องถิ่น โดยกอ่สร้างปรับปรุง
ถนนสายท่าเทียบเรือปากเมง อทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหมเพื่อเชื่อมโยง
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลชายฝ่ังอนัดามนั และลดโอกาส
ในการเกดิอบุัติเหตุและอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ให้กบันักท่องเที่ยวและประชาชนกลุ่มเปูาหมายเป็นนักท่องเที่ยว
25,000 คนต่อปี ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 1,000 คน และผู้ประกอบการ 30 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ มเีอกสารแบบรูปรายการพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

13,630,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 14/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

25 ปรับปรุงถนนภายใน
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 
จงัหวดัตรัง

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไมม่ไีหล่ทาง
พร้อมเกาะกลางถนนบริเวณทางเขา้ 
ขนาดผิวจราจรกวา้งขา้งละ 5.00 เมตร 
เกาะกลางกวา้ง 5.50 - 6.00 เมตร 
(กม.ที่ 0+000 ถงึกม.ที่ 4+900 
และชว่ง กม.ที่ 10+500 ถงึ กม.ที่ 10+600) 
ท าให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบชมุชนทุ่งค่าย 
หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 ประมาณ 200 ครัวเรือน 
ใชเ้ป็นเส้นทางลัดทางเล่ียงได้

          22,600,000 จงัหวดัตรัง แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยปรับปรุงถนนพร้อมเกาะกลาง
ภายในแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย มกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นนักท่องเที่ยว และเจา้หน้าที่ ชาวบ้านบริเวณโดยรอบชมุชนทุ่งค่าย 
หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ประมาณ 200 ครัวเรือน ใชเ้ป็นเส้นทางลัด
ทางเล่ียงในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
อกีทั้งสวนพฤกษศาสตร์ยงัเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชพีในชว่งวนัหยดุ
ให้กบัชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาและโดยการเป็นมคัคุเทศกอ์าสา
เพื่อให้บริการแกน่ักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์อกีด้วย
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น  มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ โดยมเีอกสารแบบรูปรายการกอ่สร้างและมคีวามพร้อม
สามารถด าเนินการได้ทันที  

22,600,000

26 ติดต้ังท่าเทียบเรือลอยน้ า
บริเวณเขาแบนะ

ติดต้ังท่าเทียบเรือลอยน้ าบริเวณเขาแบนะ 
จ านวน 1 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในอทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม 
จงัหวดัตรังและจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 
อ านวยความสะดวก ความปลอดภยั
ให้แกน่ักท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวบริเวณ
เขาแบนะ และประชาชนในพื้นที่มรีายได้เพิ่มขึ้น

15,576,000          จงัหวดัตรัง อทุยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยติดต้ังท่าเทียบเรือลอยน้ า 
บริเวณเขาแบนะ จ านวน 1 แห่ง ในอทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัให้กบันักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในอทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหมกบัแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลฝ่ังอนัดามนั 
ให้มอี านวยความสะดวก ความปลอดภยั เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชพี 
เพิ่มรายได้ให้กบัธรุกจิบริการและแรงงานบริการท่องเที่ยวทางทะเล
ในพื้นที่มรีายได้เพิ่มขึ้น มกีลุ่มเปูาหมายเป็นนักท่องเที่ยว 15,000 คน 
2.โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นและมคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมเีอกสารแบบรูปรายการพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
เป็นพื้นที่ของอทุยานไมต้่องมหีนังสือขออนุญาตใชพ้ื้นที่

15,576,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 15/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

27 จดัสร้างระบบประปา
เพื่อแกป้ัญหาน้ าอปุโภคบริโภค 
ต าบลควนปริง 

พัฒนาระบบการจดัการน้ าในต าบลควนปริง 
ท าให้ประชาชนที่เดือดร้อนไมม่นี้ าใช ้
ได้ใชน้้ าอปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอและทั่วถงึ 
โดยจะด าเนินการดังนี้
1.งานกอ่สร้างพื้นที่สระกกัเกบ็น้ าหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 4 
2.กอ่สร้างพื้นที่กกัเกบ็น้ าบริเวณ
วดัควนปริงวนาราม หมู่ที่ 4
3.งานกอ่สร้างพื้นที่กกัเกบ็น้ าบริเวณ
สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
หมู่ 6
4.งานกอ่สร้างพื้นที่รองรับน้ าเพื่ออปุโภคบริโภค 
หมู่ที่ 8
5.งานวางท่อส่งน้ า 5,000 เมตร 
ระบบบริหารจดัการน้ าทั้ง 4 จดุ

15,440,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ควนปริง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการพัฒนาระบบการจดัการน้ า
ในต าบลควนปริง ท าให้ประชาชนที่เดือดร้อนไมม่นี้ าใช ้ได้ใชน้้ าอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอและทั่วถงึ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
ต าบลควนปริง 7,000 คน เกษตรกร 400 คน และผู้ประกอบการ 300 ราย 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มแีบบรูปรายการ 
ปร.4-5 และผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวดัแล้ว
3. เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 งานกอ่สร้างพื้นที่สระกกัเกบ็น้ า
หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 วงเงิน 8,252,029 บาท เนื่องจากเป็นแหล่งน้ าต้นทุน
ของการท าระบบประปาทั้งหมด

 
 

8,252,029

28 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 
แบบหอถงัเหล็กเกบ็น้ า 
(ถงัแชมเปญ) ขนาดความจ ุ
20 ลูกบาศกเ์มตร 

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถงัเหล็ก
เกบ็น้ า (ถงัแชมเปญ) ขนาดความจ ุ20 
ลูกบาศกเ์มตร เพื่อแกป้ัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนน้ า

488,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นาเกลือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปาเพื่อแกป้ัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนน้ ากลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 261 คน เกษตรกร 120 คน 
และผู้ประกอบการ 300 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสมารถด าเนินการได้ทันที

488,000

29 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านพระมว่ง หมู่ที่ 4 
แบบหอถงัเหล็กเกบ็น้ า (ถงัแมเปญ)
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร

กอ่สร้างระบบประปา แบบหอถงัเหล็กเกบ็น้ า 
(ถงัแชมเปญ) ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเ์มตร 
เพื่อแกป้ัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ า

488,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นาเกลือ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปา  
เพื่อแกป้ัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ า มสีภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มสุีขภาพพลานามยัที่ดี สามารถประกอบอาชพีการเกษตร มรีายได้เพิ่มขึ้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 323 ครัวเรือน จ านวน  1,207 คน 
และเกษตรกร 650 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้นมคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และผ่านส านักงานบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ระดับจงัหวดัแล้ว

488,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 16/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

30 ปรับปรุงระบบท่อเมนจา่ยน้ า
ประปา หมู่ที่ 4,3 

ปรับปรุงท่อเมนจา่ยน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4,3 โดยการขดุวางท่อเมนจา่ยน้ า 
ระยะทางทางรวม 6,014 เมตร

              576,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
นาหมื่นศรี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปา
เพื่อให้ประชาชนมนี้ าเพียงพอในการบริโภคตลอดทั้งปี โดยมกีลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน หมู่ที่ 3-4 ต าบลนาหมื่นศรี 1,533 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
แบบ ปร. 4-5 ประมาณการราคา ผังการกอ่สร้าง รูปภาพประกอบ 
พร้อมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มโีครงการ
ผ่านความเห็นชอบมาแล้ว และผ่านส านักงานบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ระดับจงัหวดัแล้ว

576,000

31 กอ่สร้างระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร กอ่สร้างหอถงั , งานระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
และงานระบบสูบน้ า เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ า
เกษตรกรให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2,293,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะสุกร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปาเพื่อการอปุโภคบริโภค
และระบบแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อให้มรีะบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 600 คน 
เกษตรกร 300 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที โดยม ีแบบ ปร. 4-5 
ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง พร้อมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว ผ่านส านักงานบริหารทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ระดับจงัหวดัแล้ว

2,293,000

32 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อการอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 - 4 
(บ้านวงัปริง - ท่าพญาใน) ระยะทาง 10,310 
เมตร เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ใชก้าร
ได้ดี มปีระสิทธภิาพ และประชาชนมนี้ าอปุโภค
บริโภคที่สะอาด ปลอดภยั และได้มาตรฐาน

3,938,100           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ท่าพญา

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส าหรับใชเ้พื่อการอปุโภคบริโภคได้ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 500 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที โดยม ีแบบ ปร. 4-5 
ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง ภาพสถานที่กอ่สร้าง พร้อมแผน 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว

3,938,100

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 17/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

33 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
เพื่อการอปุโภคบริโภค หมู่ที่ 4 
บ้านหาดทรายทอง 

เปล่ียนหอถงั จ านวน 1 งาน 
งานปรับปรุงระบบกรองน้ า จ านวน 1 งาน 
และงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ า จ านวน 1 งาน

3,512,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เกาะสุกร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาของหมู่บ้าน มรีะบบส่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 300 คน และผู้ประกอบการ 10 ราย
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยมแีบบ ปร. 4-5 ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง พร้อมแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว

3,512,000

34 ขยายท่อจา่ยน้ า หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 7 
ต าบลห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด 
จงัหวดัตรัง 

ขยายท่อจา่ยน้ า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 
ต าบลห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด 
ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 
ตอนควบคุม 0301 ตอนกะปาง - ห้วยนาง 
ระหวา่ง กม.81 + 300 ถงึ กม 82 + 900
(ด้านซ้ายทาง) โดยขยายท่อจา่ยน้ า 
ความยาวไมน่้อยกวา่ 1,548 เมตร

534,000              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ห้วยนาง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยขยายท่อจา่ยน้ า
ระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลต าบลห้วยนาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
การขาดแคลนน้ าในชว่งฤดูแล้ง ประชาชนในพื้นที่มนี้ าใชเ้พื่อการอปุโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอยา่งทั่วถงึ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
หมู่ที่ 2 และ 7 จ านวน 601 คน เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกจิ จ านวน 601 คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยมแีบบแปลน ปร. 4-5 ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง 
ภาพพื้นที่กอ่สร้าง หนังสือยนิยอมให้วางท่อ พร้อมแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว รวมทั้งผ่านส านักงาน
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ระดับจงัหวดัแล้ว

534,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 18/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

35 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-3 ต าบลท่าง้ิว 
อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3 
ขนาด 2 นิ้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มนี้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอต่อการอปุโภคบริโภค 
โดยแบ่งออกเป็น
สายที่ 1 วางท่อบ้านท่าง้ิว - บ้านนาโพธ์
สายที่ 2 วางท่อซอยบ้านนายสมบูรณ์
สายที่ 3 วางท่อสายบ้านโหล๊ะหาร - 
บ้านไสมะมว่ง
สายที่ 4 วางท่อสายเขา้สระน้ าไสมะมว่ง
สายที่ 5 วางท่อสายนาพรุ - หนองหวา้

5,220,200           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลท่าง้ิว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยสร้างระบบประปา 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มนี้ าใชอ้ยา่งเพียงพอต่อการอปุโภคบริโภค
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 2,107 คน เกษตรกร 640 คน
และอื่นๆอกี 1,500  คน
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยแบบแปลน ปร. 4-5 ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง ภาพพื้นที่กอ่สร้าง
 หนังสือยนิยอมให้วางท่อ พร้อมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว

5,220,200

36 ปรับปรุงสระเกบ็น้ าหน้าโรงเรียน
บ้านควนพญา

ปรับปรุงสระเกบ็น้ าหน้าโรงเรียนบ้านควนพญา 
เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใชอ้ปุโภคบริโภค 
และใชใ้นการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
ปริมาณงานสกดักระแทกหินด้วยเคร่ืองจกัร
4,787 ลูกบาศกเ์มตร งานปูองกนัการกดัเซาะ
หินเรียง ขนาด 15 - 30 ซม. 467 ลูกบาศกเ์มตร 
งานระบบทางน้ าเขา้ และงานบันไดคอนกรีต
เสริมเหล็ก

1,853,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

บางกุ้ง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน เป็นการปรับปรุงสระเกบ็น้ า
หน้าโรงเรียนเพื่อบรรเทาปัญหาภยัแล้ง  ประชาชนขาดแคลน 
สระน้ าต้ืนเขนิมนี้ าไมเ่พียงพอผลิตประปาและเพื่อการเกษตร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลไมม่งีบประมาณที่เพียงพอ 
โดยมกีลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยเป็นค่างานของกรมชลประทาน ประมาณการราคา หนังสือส่งมอบ
ภารกจิกรมชลประทานให้องค์การบริหารส่วนต าบล ภาพพื้นที่กอ่สร้าง 
หนังสือยนิยอมให้วางท่อ พร้อมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว

 

1,853,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 19/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

37 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบหอถงัเหล็กเกบ็น้ า 
(ถงัเชมเปญ) หมู่ที่ 8 
ต าบลหาดส าราญ 

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถงัเหล็ก
เกบ็น้ า (ถงัแชมเปญ) ขนาดความจ ุ
20 ลูกบาศกเ์มตร และขยายแนวเขตประปา 
ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่ายศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 
จ านวน 6,300 เมตร

559,600              กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หาดส าราญ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลไมม่งีบประมาณ เพื่อจดัหาแหล่งน้ าใหม่
รองรับการผลิตน้ าของระบบประปาเดิม  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
1,044 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
โดยมปีร. 4-5 แผนที่ติดต้ังถงัน้ าประปา ภาพถา่ยพื้นที่กอ่สร้าง 
รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวดัตรัง

559,600

38 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แบบพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง ตง.ถ1-0016 
สายบ้านทุ่งเกาะยวน -
บ้านโคกทรายเหนือ 
ต าบลโพรงจระเข ้
อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร 
ระยะทาง 3.340 กโิลเมตร  หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่
 30,060 ตารางเมตร

          14,330,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตรัง

องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยปรับปรุงผิวจราจรถนน
ในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกไพรสวรรค์ 
อ าเภ ยา่นตาขาว เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปัจจบุันสภาพถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อรองรับ กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 2,000 ครัวเรือน นักท่องเที่ยว 10,000 คนต่อปี
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที  
โดยมแีบบแปลน ปร. 4-5 ประมาณการราคา ผังพื้นที่กอ่สร้าง 
ภาพพื้นที่กอ่สร้าง หนังสือยนิยอมให้วางท่อ พร้อมแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มโีครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว 
รวมทั้งมหีนังสือถา่ยโอนภารกจิของกรมทางหลวงชนบทให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ ารุงรักษาและได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

14,330,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 20/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

39 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ 24-023 สายคลองหลงใหล - 
น้ าตกบางเต่า (ตอนที่ 1 และ 2) 
กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร ยาว 390.00 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
2,730.00 ตารางเมตร 
และกอ่สร้างสะพาน
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

กอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.24-023 
สายคลองหลงใหล-น้ าตกบางเต่า 
(ตอนที1่ และ 2) ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 390.00 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 2,730.00 ตารางเมตร 
และกอ่สร้างสะพาน ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

9,810,000           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เขาปูน

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชมุชน โดยกอ่สร้างถนนลาดยาง
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์แห่งใหมข่องจงัหวดัตรัง ในต าบลเตาปูน 
อาทิ น้ าตกบางเต่า ถ้ าเทียนพันเล่ม เส้นทางส ารวจปุา สถานที่ศึกษา
ประวติัศาสตร์คอมมวินิสต์ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหมข่องต าบลเตาปูน 
อ าเภอห้วยยอด และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 
และผลไม ้กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 303 ครัวเรือน  
จ านวน 954 คน 
2. โครงการมรีายละเอยีดและสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

9,810,000

40 ส่งเสริมการแปลงขยะอนิทรีย์
โดยชมุชนมส่ีวนร่วม

จดัหาเคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารโดยใชจ้ลิุนทรีย์
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 1.4 ล้านบาท 
มอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง 
อ าเภอกนัตัง และเทศบาลต าบลนาตาล่วง 
อ าเภอเมอืงตรัง เพื่อใชใ้นการจดัท า
ขยะอนิทรียใ์ห้กบัชมุชน ลดต้นทุน
การท าเกษตรและเพิ่มรายได้

           2,800,000 จงัหวดัตรัง ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมสีอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการแปลงขยะอนิทรียโ์ดยชมุชนมส่ีวนร่วม โดยสนับสนุน
เคร่ืองแปลงขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอนิทรีย ์ตามบัญชนีวตักรรม 
ให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง 
และเทศบาลต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมอืงตรัง ซ่ึงเป็นชมุชนท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของจงัหวดั เปูาหมายเพื่อสร้างอาชพี เพิ่มรายได้ และลดต้นทุน
การท าการเกษตรให้กบัประชาชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบริหารจดัการขยะในชมุชนท่องเที่ยวได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. โครงการมรีายละเอยีดสาระส าคัญครบถว้น มคีวามเหมาะสม
ด้านงบประมาณและมคีวามพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที

           2,800,000

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 21/22



 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)

 หน่วยรับ
งบประมาณ  หน่วยด าเนินการ

41 ยกระดับมาตรฐาน
และเตรียมความพร้อม
ด้านการท่องเที่ยวแบบ 
New Normal จงัหวดัตรัง

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการ โดยฝึกอบรม บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ บริษัทน าเที่ยว
และมคัคุเทศก ์40 คน ร้านอาหาร
และสถานพักแรม จ านวน 40 คน 
กลุ่มการท่องเที่ยวชมุชน 40 คน ฝึกอบรม
อาสาสมคัรชว่ยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ า 
(Life guard) จ านวน 20 คน ฝึกอบรมพัฒนา
การท่องเที่ยวตรังสู่วถิใีหม ่จ านวน 100 คน 
วงเงิน 1,829,600 บาท
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่องเที่ยวชมุชน
เขาปุานาเล จ านวน 30 คน และสร้างเครือขา่ย
ชมุชนท่องเที่ยวฝ่ังอนัดามนั 40 คน 
และเส้นทางท่องเที่ยวเขาปุานาเล 40 คน 
วงเงิน 567,800 บาท
3. มหกรรมท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัตรัง 
จ านวน 30 ซุ้ม สาธติผลิตภณัฑ์ชมุชน 
15 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 5,000 บาท 
ระยะเวลา 5 วนั วงเงิน 1,500,000 บาท

3,897,400            จงัหวดัตรัง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก
1. โครงการมคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงาน 3.2 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมลูค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่นชมุชน โดยจดัอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
บริษัทน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์ร้านอาหารและสถานพักแรม 
กลุ่มการท่องเที่ยวชมุชน ฝึกอบรมอาสาสมคัรชว่ยเหลือนักท่องเที่ยว
ทางน้ า และฝึกอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวตรังสู่วถิใีหม ่รวม 240 คน
2. โครงการมสีาระส าคัญครบถว้น มคีวามพร้อมและเหมาะสม 
สามารถด าเนินการได้ทันที ทั้งนี้ เห็นควรสนับสนุนเฉพาะกจิกรรมที่ 1 และ
ปรับลดกจิกรรมที่ 2 และ 3 วงเงิน 2,067,800 บาท เนื่องจากเป็นลักษณะ
เดินทางศึกษาดูงานและจดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มคนจ านวนมากอาจมคีวามเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
1,829,600 บาท

           1,829,600

315,710,245       256,600,494       รวม 41 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 22/22



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 เล้ียงปลาหมอบ่อผ้าใบ
เพื่อสร้างอาชพีในสวนยางพารา

ส่งเสริมการเล้ียงปลาหมอในสวนยางพารา
เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง มรีายได้จาก
เล้ียงปลาในสวนยาง 
- ค่าใชจ้า่ยทั้งหมดเป็นการจดัซ้ือครุภณัฑ์
ทางการเกษตร ค่าบ่อผ้าใบส าหรับเล้ียงปลาหมอ
120 บ่อๆละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
(มใีบเสนอราคาครบ 3 ราย)

           3,000,000 จงัหวดัตรัง การยาง
แห่งประเทศไทย 

จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัหาวสัดุการเกษตร (บ่อผ้าใบ) 
ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ านวน 60 คน รายละ 2 บ่อ 
(บ่อละ 25,000 บาท)  เฉล่ียคนละ 50,000 บาท โดยไมม่กีารอบรม
ให้ความรู้ ซ่ึงไมส่อดคล้องกบัหลักเกณฑ์ตามคู่มอืฯ 

2 เพิ่มประสิทธภิาพการเล้ียง
แพะเนื้อเพื่อเพิ่มรายได้

เป็นการอบรมเกี่ยวกบัด้านการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการเล้ียงแพะ
และการพัฒนาที่ยั่งยนืให้กบักลุ่มวสิาหกจิ
แปลงใหญ่ จ านวน 10 กลุ่ม 100 คน จ านวน 3 รุ่น
 -ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่เป็นค่าสนับสนุนปัจจยั
การผลิตที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในการอบรม
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จ านวน
9,405,000 บาท เชน่ 
- ค่าพ่อพันธุแ์พะเนื้อ 100 ตัวๆละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
- ค่าแมพ่ันธุแ์พะ 1,000 ตัวๆละ 8,000 บาท 
เป็นเงิน 8,000,000 บาท
พันธุแ์พะเป็นครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจา่ย 
 - ค่าเวชภณัฑ์และวสัดุการเกษตร 
เป็นเงิน 405,000 บาท

           9,463,700 จงัหวดัตรัง ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจดัหาปัจจยัการผลิตและส่ิงอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน 
เป็นการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจยัการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การเล้ียงแพะเนื้อให้กบัเกษตรกรและประชาชนที่กลับภมูลิ าเนาเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 10 กลุ่ม จ านวน 100 คน
อยา่งไรกต็ามค่าใชจ้า่ยในการจดัหาพันธุสั์ตวต่์อรายค่อนขา้งสูง 90,000 บาท
และไมม่แีผนการบริหารจดัการของกลุ่มที่ชดัเจน รวมทั้งรายละเอยีด
ในแผนการด าเนินงานและแผนการใชจ้า่ยเงินยงัขาดความชดัเจน 

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

จังหวัดตรงั

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 1/8



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

3 ประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
จงัหวดัตรัง

การส่งเสริมและประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว
ของจงัหวดัตรังในมมุมองที่หลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิด้านการท่องเที่ยว
และบริการของจงัหวดัตรัง โดยจะแบ่งการ
จดังานออกเป็น 3 กจิกรรม
1) กจิกรรม Fam Trip ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จงัหวดัตรัง น าเสนอเส้นทางท่องเที่ยว จ านวน
4 เส้นทาง งบประมาณ 800,000 บาท  ได้แก ่ 
  1.1 เชค็อนิน์เมอืงตรัง เสน่ห์เมอืงเกา่
  1.2 หลงเสน่ห์หมเูกาะทะเลตรัง
  1.3 เที่ยววถิชีมุชนคนตรัง
  1.4 Romantic@Trang
2) ประชาสัมพันธผ่์าน Face Book 
3) จา้ง Influencer แนะน าเส้นทางท่องเที่ยว 4 
เส้นทางๆ งบประมาณ 1,600,000 บาท
*การจดังานให้ด าเนินการตามมาตรการ ศบค.
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่  
กลุ่มผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว 
ร้านค้าชมุชน จ านวนไมน่้อยกวา่ 50 คน

2,400,000           จงัหวดัตรัง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์

จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธเ์พื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัตรังเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาคล่ีคลาย โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นบล๊อคเกอร์  หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้านการท่องเที่ยวและบริการ 50 คน 
ซ่ึงไมเ่ชื่อมโยงกบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชนและไมแ่สดงแน่ชดัวา่จะสามารถ
สร้างงาน สร้างอาชพีได้อยา่งเป็นรูปธรรม และงบประมาณส่วนใหญ่ 
เป็นการจา้งเหมาจดักจิกรรมที่ไมก่อ่ให้เกดิอาชพีและรายได้ให้กบัชมุชนโดยตรง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 2/8



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

4 มหกรรมอาหารและการกฬีา 
(food & Sport Festival)

จดังานฟื้นฟูเศรษฐกจิ และให้เกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว
มรีายได้เพิ่มขึ้น สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัตรังเพิ่มมากขึ้น 
โดยการจดักจิกรรมกฬีาเพื่อการท่องเที่ยว
และนันทนาการ (Sports Tourism) 
โดยจะแบ่งการจดังานออกเป็น 2 ประเภท
1. จดังานแสดงและจ าหน่ายสินค้าอาหาร
และธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัการท่องเที่ยว 
ในจงัหวดัตรัง 1 งาน/3 คร้ัง ผู้ประกอบการ
เขา้ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
ไมน่้อยกวา่ 300 ราย งบประมาณ 
12,500,000 บาท
2. จดัมหกรรมกฬีาเชงิการท่องเที่ยว
ในจงัหวดัตรัง 1 งาน/3 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมงาน
มหกรรมการกฬีา ไมน่้อยกวา่ 500 คน 
งบประมาณ 1,800,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
และวสิาหกจิชมุชน

14,300,000          จงัหวดัตรัง ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังาน Event จดังานแสดง
และจ าหน่ายสินค้า 1 งาน/ 3 คร้ัง เป็นเงิน 12.5 ล้านบาท และจา้งเหมา
จดังานมหกรรมกฬีา 1 งาน/ 3 คร้ัง เป็นเงิน 1.8 ล้านบาท ซ่ึงไมไ่ด้แสดงถงึ
การสร้างงาน สร้างอาชพี อยา่งชดัเจน และไมแ่สดงถงึการสร้างรายได้
ในระยะยาว และกจิกรรมมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน
และผู้ประกอบการ 300 คน อาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการด้านสาธารณสุข
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม “เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์
 จงัหวดัตรัง”

จดังานออกเป็น 5 กจิกรรม ระยะเวลา
การจดังาน 5 วนั
1. กจิกรรมบูธนิทรรศการประวติัเทศกาลไหว้
พระจนัทร์ สาธติการตกแต่งโต๊ะไหวพ้ระจนัทร์ 
ของไหวม้งคล และภาพถา่ยในอดีตเล่าเร่ือง
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
2. กจิกรรมสาธติเมนูอาหารพื้นเมอืง 
จ านวน 5 วนัๆละ 3 เมนูๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท
3.กจิกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรม ไทย - จนี 
จ านวน 5 วนัๆละ 3 ชดุๆละ 30,000 บาท 
เป็นเงิน 450,000 บาท
4.กจิกรรมการแสดงแสง เสียง ประวติัเทศกาล
ไหวพ้ระจนัทร์ 5 วนัๆละ 100,000 บาท 
เป็นเงิน 500,000 บาท

           2,890,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมลูค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและชมุชน เป็นการจา้งเหมา
จดังาน Event จดังานเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 5 วนั  เป็นเงิน 2.89 ล้านบาท 
ซ่ึงไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี อยา่งชดัเจน และไมแ่สดงถงึ
การสร้างรายได้ในระยะยาว และอาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการด้านสาธารณสุข
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 3/8



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

6 ส่งเสริมนวตักรรมส่ิงบ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) จงัหวดัตรัง

จา้งเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนินการ
ศึกษา วเิคราะห์ รวบรวมขอ้มลูเชงิลึก 
และการจดัท าค าขอขึ้นทะเบียนเป็นส่ิงบ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์ ตลอดจนจดัท าคู่มอื
การปฏบิัติงานส าหรับสมาชกิผู้ขอใชส่ิ้งบ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์ และแผนการควบคุมตรวจสอบ
สินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภมูศิาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
ได้แก ่ผ้าทอนาหมื่นศรี

490,000              จงัหวดัตรัง ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขึ้นทะเบียนเป็นส่ิงบ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์ GI ให้กบัสินค้าที่มศัีกยภาพของจงัหวดัตรังโดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกบัสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภมูศิาสตร์ 
1 ผลิตภณัฑ์ ที่ใชง้บประมาณค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกบักลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ผลประโยชน์ และงบประมาณส่วนใหญ่ไมไ่ด้จดัสรรให้กบักลุ่มวสิาหกจิ
เพื่อสร้างอาชพี รายได้โดยตรง

7 ส่งเสริมการท่องเที่ยววถิชีมุชน
บนความหลากหลายทางวฒันธรรม
  "เสน่ห์ตรัง"

กจิกรรมที่  1  ตลาดวฒันธรรม “กนัตังเมอืงเกา่”
 จงัหวดัตรัง  งบประมาณ  1,569,000 บาท
ประกอบด้วย  ก าหนดจดุเชคอนิ การแสดง
ทางศิลปวฒันธรรมพื้นถิ่น  นักเรียน  นักศึกษา  
เยาวชนและศิลปิน การแสดงวงดนตรี 
สาธติภมูปิัญญา “ของดีบ้านฉนั” จ าหน่ายสินค้า
ภมูปิัญญา “ของดีบ้านฉนั” 
กจิกรรม ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมตามวถิชีมุชนจงัหวดัตรัง  งบประมาณ
3,351,000 บาท ประกอบด้วย พัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว จดุเชค็อนิ ผลิตภณัฑ์ของชมุชน 
ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดผลิตภณัฑ์ของชมุชน 
อบรมการเป็นเจา้บ้านที่ดี จดัท าขอ้มลูส่ือ
ประชาสัมพันธ ์ จดักจิกรรมท่องเที่ยวสไตล์ 
“ท่องเที่ยววถิชีมุชน คนเมอืงตรัง”

           4,920,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังาน Event 
ตลาดวฒันธรรมกนัตังเมอืงเกา่ ซ่ึงไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี 
อยา่งชดัเจน และไมแ่สดงถงึการสร้างรายได้ในระยะยาว 
และอาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา เนื่องจากมกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ตกงาน 20,000 ราย
 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 500 คน  เด็กและเยาวชน 10,000 คน

8 มหัศจรรยสี์สันเมอืงตรัง 1. การประดับตกแต่งโคมไฟ Theme มหัศจรรย์
โลกใต้ทะเลตรัง
2. จดังานการแสดง Street Show ณ ถนนพัทลุง 
(หน้าศาลากลางจงัหวดัตรัง จ านวน 2 คร้ัง) 
3. จดังานการแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 
ณ บริเวณลานวฒันธรรม จ านวน 2 คร้ัง
4.ประชาสัมพันธ ์ผ่านส่ือต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ 
ส่ิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ ์ส่ือวทิย ุฯลฯ

           4,000,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดั Event ท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ ที่ไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างรายได้ให้กบัท้องถิ่นชมุชนในระยะยาว 
รวมทั้งอาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการสาธารณสุขในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว 50,000 คน 
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 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

9  Trang Arts & Crafts  
(เสน่ห์ตรัง ... ดังกวา่เดิม)

จา้งเหมาจดังานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกจิภาคการท่องเที่ยว
และบริการของจงัหวดัตรัง ได้แก ่จา้งเหมา
จดังานสาธติ และจ าหน่ายสินค้าประดิษฐ์ 
หัตถกรรม แสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวตรัง  
งานแสดงดนตรีในสวน ของเยาวชนและศิลปินตรัง
 กจิกรรม แสง เสียง เล่าเร่ืองราวก าเนิดมงักร
เทพทาโรง จ าหน่ายอาหาร เมนูเด็ด เมอืงตรัง 
และ สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน 
และกจิกรรม Fam –trip ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจงัหวดัตรัง

           2,785,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังาน Event 
จดังานสาธติ และจ าหน่ายสินค้าประดิษฐ์ หัตถกรรม แสดงผลงานศิลปะ
ของศิลปินชาวตรัง  งานแสดงดนตรีในสวน ของเยาวชนและศิลปินตรัง  
กจิกรรม แสง เสียง เล่าเร่ืองราวก าเนิดมงักรเทพทาโรง จ าหน่ายอาหาร 
เมนูเด็ด เมอืงตรัง และ สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนกจิกรรม Fam –trip 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่อาจใมส่อดคล้องกบัมาตรการสาธารณสุข
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา และกจิกรรม Fam –trip 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จงัหวดัตรังไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพี
ในระยะยาว

10 แขง่ขนั Trang Extreme Sports 
Championship 2021

จดัการแขง่ขนั Trang Extream Sports 
Championship 2021 ส่งเสริมสนับสนุน
การจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง ที่จะสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวเชงิกฬีา (Sports Tourism) 
และการส่งเสริมพัฒนาเมอืงกฬีา (Sports City)

              668,000 จงัหวดัตรัง ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกฬีา 

จงัหวดัตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งเหมาจดังาน Event 
จดัการแขง่ขนั Trang Extream Sports Championship 2021 
เพื่อมุ่งหวงัที่จะพัฒนานักกฬีาในระดับจงัหวดักา้วไปสู่ความเป็นเลิศ 
ซ่ึงไมไ่ด้แสดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพีอยา่งชดัเจน และไมแ่สดงถงึ
การสร้างรายได้ในระยะยาว และอาจไมส่อดคล้องกบัมาตรการด้านสาธารณสุข
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

11 กอ่สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เขาแบนะ

กอ่สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนะ 
เพื่อส่งเสริมให้อทุยานแห่งชาติหาดเจา้ไหมเ
ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ให้นักท่องเที่ยว
และประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางสัญจรได้สะดวก
และปลอดภยั

3,929,000           จงัหวดัตรัง อทุยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหมข่องอทุยานหาดเจา้ไหม ซ่ึงเป็นภารกจิปกติ
ของหน่วยงาน และไมแ่สดงถงึการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กบักลุ่มเป้าหมาย
อยา่งชดัเจน  โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 ราย 
นักท่องเที่ยว 25,000 คน

12 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งเขา้สู่
แหล่งท่องเที่ยวชมุชน 
ต าบลกนัตังใต้ อ าเภอกนัตัง 
จงัหวดัตรัง

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน
ต าบลกนัตังไต้ อ าเภอกนัตัง โดยติดต้ังเสาไฟฟ้า
สูง 9.00 เมตร  จ านวน 390 ต้น
เสาสูง 12.00 เมตร จ านวน 20 ต้น 
และเสาสูง 20.00 เมตร  จ านวน 18 ต้น 
รวมทั้งส้ิน 428 ต้น

38,900,000          จงัหวดัตรัง แขวงทางหลวง
ชนบทตรัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชนต าบลกนัตังใต้ ซ่ึงไมม่กีารระบุสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญที่เป็นศักยภาพ
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของชมุชน หรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น
อยา่งเป็นรูปธรรม และกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธรุกจิชมุชน 
ประชาชนสองขา้งทาง และเกษตรกรที่ไมร่ะบุจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ไวใ้ห้
ชดัเจน  
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 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

13 พัฒนาสระน้ าหูนบคลองพน และ
พัฒนาสองฝ่ังคลองพนเพื่อการ
ท่องเที่ยวชมุชน

กอ่สร้างประติมากรรม ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง
แหล่งที่เที่ยวบริเวณสระน้ าหูนบคลองพน ต.เขา
ไมแ้กว้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมุชน

25,000,000          กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

เขาไมแ้กว้

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจา้งถางป่าปรับพื้นที่ 
กอ่สร้างประติมากรรมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งแหล่งที่เที่ยวบริเวณสระน้ า
หูนบคลองพน ต าบลเขาไมแ้กว้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมุชน ซ่ึงงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการกอ่สร้างประติมากรรมรูปปั้น ที่ไมแ่สดงถงึการเชื่อมโยง
ในการสร้างงานสร้างอาชพีที่ยั่งยนืในระยะยาวให้กบัชมุชน 

14  พัฒนาสนามกฬีาเทศบาลนครตรัง
 สู่มาตรฐาน สากล

ปรับปรุงอาคารโรงยมิ 4,000 ที่นั่ง 
สนามกฬีาทุ่งแจง้ เทศบาลนครตรัง
ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง,สถาปัตยต์ยกรรม
 งบประมาณ 6,379,071.48 บาท
ส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานครุภณัฑ์จดัซ้ือ 
งบประมาณ 37,342,732.75 บาท
ส่วนงานที่ 3 ค่าใชจ้า่ยพิเศษ 
งบประมาณ 53,500 บาท
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ 
งบประมาณ 4,000 บาท

43,779,000          ส านักงานเทศบาล
นครตรัง

ส านักงานเทศบาล
นครตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของแผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชมุชน เนื่องจากเป็นการพัฒนาสนามกฬีาของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงไมแ่สดงถงึ
การเชื่อมโยงกบัการสร้างงานสร้างอาชพีโดยตรงให้กบัชมุชนหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ให้กบัท้องถิ่น

15 พัฒนาสวนสาธารณะของเทศบาล
นครตรัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาสวนสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 
1.พัฒนาสวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภกัดี 
งบประมาณ 7,810,000 บาท
2.พัฒนาสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
 งบประมาณ 11,584,000 บาท

19,394,000          ส านักงานเทศบาล
นครตรัง

ส านักงานเทศบาล
นครตรัง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 
กลุ่มวสิาหกจิ กลุ่มอาชพี

 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาสวนสาธารณะ
ของเทศบาลนครตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ไมแ่สดงถงึการเชื่อมโยง
ของการสร้างงาน สร้างอาชพีหรือฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 6/8



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

16 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 4  ตอนควบคุม 1204  
ตอนตรัง – เขาพับผ้า  

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง ระหวา่ง กม. 1128+000 - 
1133+321 เป็นตอนๆ 9.00 M. (MOUNTING  
HEIGHT)  TAPERED STEEL POLE SINGLE 
BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM  
LAMP  250 WATTS  (CUT OFF)  
จ านวน  176  ต้น
1.เสาไฟ 9.00 M. (MOUNTING  HEIGHT)  
TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET 
WITH HIGH PRESSURE SODIUM  LAMP  250
 WATTS  CUT OFF (ร้อยท่อ RSC)  
จ านวน 56 ต้น
ราคาต้นละ 30,073.35 บาท
2.เสาไฟ 9.00 M. (MOUNTING  HEIGHT)  
TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET 
WITH HIGH PRESSURE SODIUM  LAMP  250
 WATTS  CUT OFF จ านวน 120 ต้น 
ราคาต้นละ 27,802.88 บาท

9,332,000           จงัหวดัตรัง แขวงทางหลวงตรัง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดต้ังไฟฟ้าถนนทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนควบคุม 1204 ตอนตรัง - เขาพับผ้า ของกรมทางหลวง ซ่ึงควรเป็นภารกจิ
ปกติของหน่วยงาน เนื่องจากไมแ่สดงให้เห็นถงึการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงต่อการสร้างงาน สร้างอาชพีให้กบัชมุชน ท้องถิ่น ไวอ้ยา่งชดัเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 7/8



 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

17 โครงการกอ่สร้างส่ิงอ านวย 
ความสะดวก บริเวณท่าเรือ
ปากเมงเพื่อรองรับมารีน่าชมุชน

กอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณท่าเรือปาก
เมงเพื่อรองรับมารีน่าชมุชน จ านวน 1 แห่ง 
ประกอบด้วย 
1.งานร้ือถอนและส ารวจชั้นดินบริเวณต าแหน่ง
กอ่สร้างห้องน้ าชาย - หญิง
2.กอ่สร้างห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง 
อยา่งละ 1 หลัง 
3.กอ่สร้างลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง

6,862,600           จงัหวดัตรัง อทุยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาบน้ า 
และลานจอดรถ บริเวณท่าเรือปากเมง ของอทุยานแห่งชาติหาดเจา้ใหม 
ซ่ึงควรเป็นภารกจิปกติของส่วนราชการ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว 
30,000 คน 

18 ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 419 เมตร สวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จงัหวดัตรัง

พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 419 เมตร เป็นการจา้งเหมาปรับปรุง
และกอ่สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ให้มมีาตรฐาน
ที่สามารถส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ
 - ชว่งที่ 1 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 ระยะทาง 149 เมตร
 - ชว่งที่ 2 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 ระยะทาง 270 เมตร

2,101,000           จงัหวดัตรัง สวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซ่ึงไมเ่ป็นการสร้างงานสร้างอาชพี

59,109,751          

253,324,051       รวม 18 โครงการ

ปรับลดวงเงิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ตรัง หน้า 8/8



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดก าแพงเพชร

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ก ำแพงเพชร 517,827,317 508 517,822,100 338 275,026,000 170 242,796,100

ที่ จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไมเ่ห็นควรสนับสนุนขอ้เสนอโครงการของจังหวัด

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้ : จังหวัดก าแพงเพชร
ขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ขดุลอกคลองบริเวณแกม้ลิงใหญ่ 
หมู่ที่ 5 ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 11.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,100.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 460 คน เกษตกรในชมุชนมนี้ ำ
ส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

2 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 6  ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 50.00 เมตร
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 70.00 เมตร
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 5.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 480 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  350 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

3 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำสระยำวเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ที่ 8 ต ำบลวงัตะแบก
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 30.00 เมตร
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 400.00 เมตร  
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 500 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  375 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้

จังหวัดก าแพงเพชร

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 1/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

4 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 7 ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย  60.00 เมตร 
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 65.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 480 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

5 ขดุลอกคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 4 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 14.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 4.00 เมตร 830.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 1,200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  360 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

6 ขดุลอกคลองบริเวณเวณแกม้ลิง 
ถงึเขตห้วยยั้ง หมู่ที่ 4 
ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 4.00 เมตร 200.00 เมตร

160,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 90 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  270 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

160,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 2/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

7 ขดุลอกคลองบริเวณเวณหลังที่ ทอช
หมู่ที่ 4 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 200.00 เมตร

270,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 110 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  275 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

270,000

8 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำตะพังกล้ิง 
หมู่ที่ 4 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 50.00 เมตร 
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 60.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 5.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 116 ครัวเรือน เกษตกร
ในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  350 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

9 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 6 
บ้ำนรังแถว ต ำบลสลกบำตร 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม จ ำนวน 1 จดุ 
ขนำด 2 ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยำว 8.00 เมตร

310,700  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร  เกษตกรในชมุชนมี
น้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนั
ส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

310,700

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 3/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 2 
บ้ำนโนนปอแดง ต ำบลสลกบำตร 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม จ ำนวน 1 จดุ 
ขนำด 1 ชอ่ง 2.10 x 2.10 เมตร ยำว 12.00 เมตร

238,600  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร  เกษตกรในชมุชน
มนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

238,600

11 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม บริเวณ
ทำงเขำ้วดัรังแถว หมู่ที่ 6 
บ้ำนรังแถว ต ำบลสลกบำตร 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม จ ำนวน 1 จดุ 
ขนำด 2 ชอ่ง 2.10 x 2.10 เมตร ยำว 10.00 เมตร

444,600  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร  เกษตกรในชมุชน
มนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

444,600

12 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 
บ้ำนวงัหำมแห ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
900.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 819 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 4/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

13 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำนสำยไร่พนำวลัย ์หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองชะแอน ต ำบลวงัหำมแห
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
900.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 877 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

14 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนสำยหลังโรงเรียน
เขำพริก หมู่ที่ 3 บ้ำนเขำพริก 
ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
900.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 618 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

15 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง 2 ขำ้ง 
สำยบ้ำนนองปรือ-หนองผักหนำม 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองปรือ 
ต ำบลคลองสมบูรณ์ อ ำเภอคลองข
ลุง
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 
295.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,180.00 ตำรำงเมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 680 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 5/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

16 พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรขดุ
สระแกม้ลิง หมู่ที่ 9 บ้ำนซับน้ ำโจน
ต ำบลคลองสมบูรณ์ 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้ง 30.00 เมตร 
กน้คลองกวำ้ง 20.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยำว 75.00 เมตร

279,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรขดุสระแกม้ลิง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 96 ครัวเรือน  เกษตกร
ในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

279,000

17 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนป่ำเหียง-บ้ำนโกรกน้ ำซึม 
หมู่ที่ 1 บ้ำนป่ำเหียง ต ำบลวงับัว 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว
260.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,040.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.30 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงับัว

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 328 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่     
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

18 กอ่สร้ำงถนนลูกรังบดอดัเกล่ียเรียบ
 หมู่ที่ 12 บ้ำนอำ่งหินเพลิง 
ต ำบลปำงมะค่ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลูกรังบดอดัเกล่ียเรียบ ผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ระยะทำง 790.00 เมตร

500,000  เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

 เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 667 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 6/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

19 ขดุลอกสระหลวงบ้ำนใหมห่นองน้ ำ
แดง หมู่ที่ 20 บ้ำนใหมห่นองน้ ำ
แดง ต ำบลปำงมะค่ำ  
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกสระ ขนำดกวำ้ง 160.00 เมตร 
ลึก 7.00 เมตร ยำว 35.00  เมตร หรือ
มปีริมำณดินขดุไมน่้อยกวำ่ 9,486.00 
ลูกบำศกเ์มตร

485,000  เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

 เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรขดุลองสระ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 201 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  8,800 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

485,000

20 ขดุลอกสระบ้ำนใหมค่ลองสะพำน
ชำ้ง หมู่ที่ 24 บ้ำนใหมค่ลอง
สะพำนชำ้ง ต ำบลปำงมะค่ำ
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกสระ ขนำดกวำ้ง 55.00 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร ยำว 97.00  เมตร  หรือมปีริมำณ
ดินขดุไมน่้อยกวำ่ 9,700.00 ลูกบำศกเ์มตร

496,000  เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

 เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรขดุลอกสระ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 217 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  5,900 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

496,000

21 ขดุลอกคลอง (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 12 
บ้ำนอำ่งหินเพลิง ต ำบลปำงมะค่ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดกวำ้ง 17 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 440.00 เมตร 
ปริมำณดินขดุไมน่้อยกวำ่ 5,720.00
ลูกบำศกเ์มตร  ลูกรังอดัคันคลอง 739.20 
ลูกบำศกเ์มตร

499,700  เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

 เทศบำลเมอืง
ปำงมะค่ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 247 ครัวเรือน เกษตกร
ในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  7,100 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,700

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 7/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

22 ขดุลอกคลองหนองมด หมู่ที่ 1 
ต ำบลคลองพิไกร 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 10.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 4.00 เมตร 1,400.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 360 คน เกษตกรในชมุชนมี
น้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนั
ส ำปะหลัง  450 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

23 ขดุลอกคลองหนองมดน้อย หมู่ที่ 1
ต ำบลคลองพิไกร 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 3.00 เมตร 1,200.00 เมตร

450,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 300 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  480 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

450,000

24 ขดุลอกคลองสำยนำล่ำง หมู่ที่ 6 
ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 3.50 เมตร 1,500.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 350 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  390 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 8/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

25 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
บริเวณหลังศำลำกลำงหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 6 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 50.00 เมตร
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 60.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 5.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 250 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 420 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

26 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยหนองบ้ำ หมู่ที่ 5 
ต ำบลคลองพิไกร 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 600.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 3,000 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 0.25 เมตร

1,385,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
คลองพิไกร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 523 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

1,385,000

27 ขดุลอกคลองจำกแยกหนองทอง 
ถงึปำกน้ ำลำด หมู่ที่ 12 
บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร  เกษตกรในชมุชนมนี้ ำ
ส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
  1,200 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 9/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ขดุลอกคลองสมอโคน แห่งที่ 1 
หมู่ที่ 1 บ้ำนสมอโคน ต ำบลท่ำไม้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 198 คน เกษตกรในชมุชนมี
น้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนั
ส ำปะหลัง  670 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

29 ขดุขยำยสระน้ ำป่ำชมุชน หมู่ที่ 1 
บ้ำนสมอโคน ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุขยำยสระน้ ำ ขดุขยำยชว่งที่ 1 ปำกกวำ้งเฉล่ีย 
40.00x60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุขยำยสระน้ ำ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 198 คน เกษตกรในชมุชนมี
น้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย มนั
ส ำปะหลัง  670 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

30 ขดุลอกคลองตลุบ หมู่ที่ 3 
บ้ำนวงัชะโอน ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง  ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  590 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 10/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

31 ขดุสระกกัเกบ็น้ ำ พร้อมวำงท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทำงเขำ้ 
จ ำนวน 2 ชอ่งทำง แห่งที่ 1 หมู่ที่ 
11 
บ้ำนขนุแผนพัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุสระกกัเกบ็น้ ำ พร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ทำงเขำ้ จ ำนวน 2 ชอ่งทำง  กวำ้งเฉล่ีย 
22.00x80.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุสระกกัเกบ็น้ ำ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 215 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  800 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

32 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำนสำย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 4 บ้ำนวงัล้อม 
ต ำบลวงัหำมแห  
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 900.00 
ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 875 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

33 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนจติตมำส  
ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 900.00 
ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 971 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 11/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

34 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนวงัหัวแหวน  
ต ำบลวงัหำมแห   
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 900.00 
ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 870 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

35 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำนสำยทำงเขำ้ศูนย ์ศพก. 
หมู่ที่  8 หนองชำ้งงำม 
ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 900.00 
ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 507 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

36 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำนจำกโรงงำนไฟเบอร์
ถงึถนนลำดยำงองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดัก ำแพงเพชร 
หมู่ที่ 3 บ้ำนแมล่ำดน้อย 
ต ำบลแมล่ำด อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว
237.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรัง
กวำ้งเฉล่ียขำ้งละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจร
ไมน่้อยกวำ่ 948.00 ตำรำงเมตร

481,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแมล่ำด

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 400 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

481,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 12/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

37 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อจำกถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม สำยหลังบ้ำนผู้ใหญ่สวอง – 
เชื่อมต่อเขตเทศบำลต ำบลสลก
บำตร หมู่ที่ 2 บ้ำนโนนปอแดง 
ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวร
ลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดถนนกวำ้ง
 4.00 เมตร ยำว 245.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 980.00 ตำรำงเมตร

441,900  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 350 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

441,900

38 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหนองเหมอืด – บ้ำนวงัสลักพระ
หมู่ที่ 4 บ้ำนวงัสลักพระ 
ต ำบลสลกบำตร 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดถนนกวำ้ง
 4.00 เมตร ยำว 245.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 980.00 ตำรำงเมตร

456,500  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 400 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

456,500

39 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนรังแถว หมู่ที่ 6 บ้ำนรังแถว
 ต ำบลสลกบำตร 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดถนนกวำ้ง
 4.00 เมตร ยำว 245.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงขำ้งละ 0.30 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 980.00 ตำรำงเมตร

427,600  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสลกบำตร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 400 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

427,600

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 13/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

40 ขดุลอกคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 8 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 8.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 3.00 เมตร 1,100.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  380 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

41 ขดุลอกคลองบริเวณวดัหนองแขม 
หมู่ที่ 8 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 8.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 1,100.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 65 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

42 ขดุลอกคลองกนัเขตต ำบล หมู่ที่ 8 
ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 11.00 เมตร กน้
คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50 เมตร 1,000.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 120 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  310 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 14/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

43 ขดุลอกสระหนองศรีไพรรัตน์ หมู่ที่
 9 ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 50.00 เมตร
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 60.00 เมตร 
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 5.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 70 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  320 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

44 วำงท่อเมนประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
บ้ำนคลองแมร่ะกำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อเมนประปำหมู่บ้ำน ระยะทำง 2,000.00 
เมตร วำงท่อ PVC ขนำด 3 นิ้ว หนำ 8.5 
มลิลิเมตร
พร้อมสำมทำง 2 ฝ่ัง ซ้ำย ขวำ

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี เป็นกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภคบริโภค และใชใ้นกำรประกอบ
อำชพี จ ำนวน 200 คน  เพิ่มกำรจำ้งงำนในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

45 ขดุสระสำธำรณะกกัเกบ็น้ ำ พร้อม
วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำงเขำ้
 จ ำนวน 2 ชอ่งทำง แห่งที่ 2  
หมู่ที่ 11 บ้ำนขนุแผนพัฒนำ 
ต ำบลท่ำไม ้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุสระสำธำรณะกกัเกบ็น้ ำ พร้อมวำงท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทำงเขำ้ จ ำนวน 2 ชอ่งทำง แห่งที่ 2 
กวำ้งเฉล่ีย 50.00x50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 
เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุสระ มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 215 ครัวเรือน เกษตกรในชมุชนมนี้ ำ
ส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  800 ไร่    
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 15/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

46 กอ่สร้ำงถนนลูกรังบดอดัแน่น 
หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัไมแ้ดง ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลูกรังบดอดัแน่น  กวำ้งเฉล่ีย
4.00 เมตร ระยะทำง 1,000.00 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.25 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 662 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

47 กอ่สร้ำงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั 
สำยหนองควำยสีนวล หมู่ที่ 9 
บ้ำนหนองร่ม ต ำบลท่ำไม้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั 
กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 1,000.00 เมตร
 หนำเฉล่ีย 0.25 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน 
เป็นกำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 427 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

48 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหำดชะอม 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 200.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร

451,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

451,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 16/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

49 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้ำนหำดชะอม 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 125.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร

281,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

281,000

50 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้ำนแสนตอ ต ำบลแสนตอ
 อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 250.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร

446,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนนเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 600 คน เพิ่มกำรจำ้งงำนในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

446,000

51 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้ำนบนบ้ำน ต ำบลแสนตอ
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 250.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 17/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

52 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองเหมอืด 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 250.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร  และวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 1.00 เมตร 
จ ำนวน 6 ท่อน

466,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

466,000

53 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองเหมอืด 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 250.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.15 เมตร

446,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

446,000

54 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองเหมอืด 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 200.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 
0.20 เมตร

451,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

451,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 18/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

55 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองเหมอืด 
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชว่งที่ 1 ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 
38.00 เมตร
ชว่งที่ 2 ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ระยะทำง 
43.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทำง 2 ขำ้งๆละ 0.15 เมตร

150,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแสนตอ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

150,000

56 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้ำนโค้งวไิล 
ต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว
300.00 เมตร หนำ 0.15เมตร หรือพื้นที่
ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,200.00 ตำรำงเมตร

494,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองขลุง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 771 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

494,000

57 ขดุลอกคลองสีเสียด หมู่ที่ 12 
บ้ำนหนองเต่ำทอง ต ำบลคลองขลุง
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 21.00 เมตร กน้คลอง
กวำ้งเฉล่ีย 10.00 เมตร ระยะทำงยำวประมำณ 
600.00 เมตร

463,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองขลุง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 134 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  4,843 ไร่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

463,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 19/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

58 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอบสุขำภบิำล 11 ภำยในเขต
เทศบำลต ำบลคลองขลุง หมู่ที่ 10 
บ้ำนเด่นสะเดำ ต ำบลคลองขลุง 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำงยำว
74.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรัง 
0.00 เมตร

186,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
คลองขลุง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 553 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

186,300

59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวง
ท้องถิ่น สำย กพ.ถ.21-013 หมู่ที่ 6
บ้ำนแมน่้ ำกงจนี ต ำบลวงัยำง 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำงยำว
200.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,000.00 ตำรำงเมตร

462,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
วงัยำง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 636 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

462,000

60 ขดุลอกคลองวชัพืช หมู่ที่ 4 
บ้ำนวงัน้ ำ ต ำบลวงัยำง 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกวชัพืชไมน่้อยกวำ่ 8,800.00 ลูกบำศกเ์มตร
ระยะทำงยำว 2,200.00 เมตร

319,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
วงัยำง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 174 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  2,262 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

319,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 20/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

61 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยหมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 
บ้ำนด่ำนใหญ่ ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยะทำง 91.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
546.00 ตำรำงเมตร

308,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 294 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

308,000

62 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตภำยใน
หมู่บ้ำนสำยกลุ่มบ้ำนหนองกก  
หมู่ที่  5  บ้ำนจติตมำส  
ต ำบลวงัหำมแห 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง
6.00 เมตร ระยะทำง 150.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
900.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัหำมแห

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 971 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

63 ขดุลอกคลองเขำเขยีว หมู่ที่ 7 
ต ำบลหนองหัวววั 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 13.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 4.00 เมตร 820.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 150 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  420 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 21/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

64 ขดุลอกคลองหัวยบง หมู่ที่ 4 
ต ำบลหนองหัวววั 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50 เมตร 1,080.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 105 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  480 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

65 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำบริเวณหลังเขำ
ดงร่ืน หมู่ที่ 1 ต ำบลพรำนกระต่ำย
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 100.00 เมตร
ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 210.00 เมตร ควำมลึกใหม่
เฉล่ีย 3.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระ   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 90 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  410 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

66 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง Asphaltic 
Concrete พื้นทำงดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำงธรรมชำติ 
(ยำงพำรำ) หมู่ที่ 2 
บ้ำนคลองแมร่ะกำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลำดยำง Asphaltic Concrete 
พื้นทำงดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภำพด้วยยำง
ธรรมชำติ (ยำงพำรำ) กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทำง 300.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 513 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 22/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

67 ขดุลอกคลองสงกรำนต์ หมู่ที่ 10 
บ้ำนคลองสงกรำนต์ ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 105 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  410 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

68 ขดุลอกแกม้ลิง หมู่ที่ 13 
บ้ำนนำทองค ำ ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกแกม้ลิง  กวำ้งเฉล่ีย 40.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 60.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกแกม้ลิง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 171 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  550 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

69 ขดุขยำยสระประปำหมู่บ้ำน ทุ่งสีลม
หมู่ที่ 6 บ้ำนน้ ำดิบมะพร้ำว 
ต ำบลท่ำไม ้อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุขยำยสระประปำหมู่บ้ำน ปำกกวำ้ง
เฉล่ีย 30.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร
ยำว 60.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุขยำยสระประปำ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 392 ครัวเรือน ป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 23/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

70 ขดุลอกแกม้ลิง หมู่ที่ 6 
บ้ำนน้ ำดิบมะพร้ำว ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกแกม้ลิง กวำ้งเฉล่ีย 40.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 60.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกแกม้ลิง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 392 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

71 ขดุลอกคลองหนองไมเ้ต็งพร้อม
แกม้ลิง หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัไมแ้ดง 
ต ำบลท่ำไม ้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  700 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

72 ขดุลอกคลองหลัง อบต. หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองจระเข ้ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 209 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  500 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 24/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

73 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้ำนโค้งไผ่ ต ำบลโค้งไผ่ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 210.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 
0.30 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโค้งไผ่

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 981 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

74 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองงูเห่ำ ต ำบลโค้งไผ่
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 210.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,050.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโค้งไผ่

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 778 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

75 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน สำย กม. 6 หมู่ที่ 5
 บ้ำนหนองแห้ว ต ำบลวงัไทร   
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว
280.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,120.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมไหล่ทำงลงลูกรังเฉล่ีย

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัไทร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 198 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 25/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

76 ขดุลอกคลองคลองอำ่ง หมู่ที่ 3 
บ้ำนสำมเรือน ต ำบลวงัไทร 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองยำว 650.00 เมตร รำยละเอยีดตำม
แบบรูปรำยกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงัไทร
ก ำหนด

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัไทร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 177 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,404 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

77 ขดุลอกคลองสระน้ ำสำธำรณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 15 บ้ำนทุ่งแกว้ 
ต ำบลวงัไทร อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดพื้นที่ขดุลอกสระขนำดพื้นที่เฉล่ีย 4,120.00
 ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบรูปรำยกำรที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงัไทรก ำหนด

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัไทร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 177 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,638 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

78 ขดุลอกล ำตะคร้อ หมู่ 4 
ต ำบวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
600.00 เมตร ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 150 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  550 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 26/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

79 ขดุลอกคลองหล่ำยทอย หมู่ 5 
ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
 750.00 เมตร  ควำมลึกเฉล่ีย 3.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 150 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  450 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

80 ขดุลอกคลองโชคบอน หมู่ 12 
ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
 700.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 160 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

81 ขดุลอกคลองแสมสำร หมู่ 5 
ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
 750.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 115 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  420 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 27/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

82 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบึงขำ่ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม
 -หมู่ที่ 10 บ้ำนบึงกิ่ว 
ต ำบลลำกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบึงขำ่
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม - หมู่ที่ 10 บ้ำนบึงกิ่ว 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.50 เมตร 
ระยะทำง 177.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 796.50 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 285 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

83 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหลังโรงพยำบำลลำนกระบือ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหลัง
โรงพยำบำลลำนกระบือ หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 157.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 785.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 220 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

84 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกถนนทำงหลวง 1065 
หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ - กลุ่มบ้ำน
พูนทอง ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยก
ถนนทำงหลวง 1065 หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ - 
กลุ่มบ้ำนพูนทอง ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 3.50 เมตร 
ระยะทำง 224.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 784.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 220 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 28/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

85 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหลังร้ำนอำหำรสุวรรณำ หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหลัง
ร้ำนอำหำรสุวรรณำ หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 3.50 เมตร 
ระยะทำง 224.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 784.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

86 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกหมู่ที่ 7 บ้ำนหนอง
ขอ่ย - หมู่ที่ 11 บ้ำนวงฆอ้ง 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยกหมู่
ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - หมู่ที่ 11 บ้ำนวงฆอ้ง 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 157.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 785.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

87 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนดงด ำน้อย – 
ต ำบลสลกบำตร หมู่ที่ 1 
บ้ำนดงด ำน้อย ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
200.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,000.00 ตำรำงเมตร

497,200  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 400 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,200

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 29/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

88 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนส่ีแยกต้นไทร (กลุ่มหนอง
ขอน) หมู่ที่ 5 บ้ำนส่ีแยกต้นไทร 
ต ำบลบ่อถ้ ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
 จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
190.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
950.00 ตำรำงเมตร

487,900  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 800 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

487,900

89 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนหนองยำง - 
บ้ำนส่ีแยกต้นไทร หมู่ที่ 6 
บ้ำนหนองยำง ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 6.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
160.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้ง ขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
960.00 ตำรำงเมตร

498,700  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 800 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,700

90 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนบ่อกระบำก - เขตติดต่อ 
จงัหวดันครสวรรค์ หมู่ที่ 7 
บ้ำนบ่อกระบำก ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
190.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
950.00 ตำรำงเมตร

496,500  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

496,500

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 30/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

91 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนส่องตำแล - บ้ำนหนองยำง
หมู่ที่ 12 บ้ำนส่องตำแล 
ต ำบลบ่อถ้ ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี
 จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
190.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
950.00 ตำรำงเมตร

491,700  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

491,700

92 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนบ่อกระบำกใหม ่- 
เขตติดต่อ ต ำบลปำงมะค่ำ หมู่ที่ 17
บ้ำนบ่อกระบำกใหม ่ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
200.00 เมตร ไหล่ทำงลงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
800.00 ตำรำงเมตร

376,800  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

376,800

93 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 15 
บ้ำนทุ่งหนองบัว ต ำบลวงัแขม
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว
238.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ลงลูกรังสองไหล่
ทำงลูกรังกวำ้งเฉล่ียขำ้งละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,194.50 ตำรำงเมตร

499,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัแขม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 125 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

499,500

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 31/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

94 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนนำไร่เดียว-บ้ำนบึงเสือเต้น
 หมู่ที่ 13 บ้ำนนำไร่เดียว 
ต ำบลวงัแขม อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำงยำว 
280.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ลงลูกรังสองไหล่
ทำงลูกรังกวำ้งเฉล่ียขำ้งละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,120.00 ตำรำงเมตร

498,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัแขม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 309 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

498,500

95 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบด
อดัแน่น (สำยทำงหนองทำงงำม) 
หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตำกล้ำ  
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำงยำว 1,700.00 เมตร หนำเฉล่ีย 
0.20 เมตร หรือปริมำตรลูกรังไมน่้อยกวำ่ 
1,360.00 ลูกบำศกเ์มตร

498,100  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 464 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

498,100

96 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 9 บ้ำนใหมโ่พธิพ์ัฒนำ  
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกสระเกบ็น้ ำ ปำกสร้ำงกวำ้ง 41.00 เมตร 
ปำกสระยำว 117.00 เมตร กน้สระกวำ้ง 
26.00 เมตร กน้สระยำว 102.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
5.00 เมตร

411,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระเกบ็น้ ำ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกร
ในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

411,800

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 32/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

97 ขดุลอกคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร
(คลองห้วยพอก ชว่งที่ 2) หมู่ที่ 8 
บ้ำนป่ำแดงกลำง 
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร (คลอง
ห้วยพอก ชว่งที่ 2) ปำกคลองกวำ้ง 10.00 เมตร 
กน้คลองกวำ้ง 3.00 เมตร ควำมยำว 750.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

475,900  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 126 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 500 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

475,900

98 ขดุลอกคลองหล่ำยโปง หมู่ 11 
ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร ควำมยำว
 480.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  350 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

99 ขดุลอกคลองน้ ำแดง ชว่งหมู่ที่ 11 
หมู่ 11 ต ำบลวงัควง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 14.00 เมตร ควำมยำว
 480.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 120 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 450 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 33/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

100 ขดุลอกคลองจกิกระบิณฑ์ 
ชว่งหมู่ที่ 4 หมู่ 4 ต ำบลวงัควง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
 800.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 170 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

101 ขดุลอกคลองน้ ำแดง ชว่งหมู่ที่ 3 
หมู่ 3 ต ำบลวงัควง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ควำมยำว
 800.00 เมตร ควำมลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 70 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  380 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

102 ขดุลอกคลองหล่ำยเตย หมู่ 7 
ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 13.00 เมตร ควำมยำว
600 เมตร ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50  เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 205 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  420 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 34/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

103 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกถนนทำงหลวง 1065 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - ส่ีแยก
บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยก
ถนนทำงหลวง 1065 หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - ส่ี
แยกบ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

104 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยเรียบคันคลองท้องน้ ำ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเรียบคัน
คลองท้องน้ ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 157.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 785.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

500,000

105 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหลังร้ำนอำหำรป่ำ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองขอ่ย - หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองตำสังข ์ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหลัง
ร้ำนอำหำรป่ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองตำสังข ์ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 35/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

106 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกถนนทำงหลวง 1065 
ขำ้งบริษัท C. PAC หมู่ที่ 8 
บ้ำนโนนใน ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกถนนทำงหลวง 1065 
ขำ้งบริษัท C. PAC หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนใน 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 200 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

499,000

107 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงขำ้มคลองไส้ไก ่หมู่ที่ 8 
บ้ำนโนนใน ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงขำ้ม
คลองไส้ไก ่หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนใน ต ำบลลำนกระบือ
 อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิว
จรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 157.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 785.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 200 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

108 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยกลุ่มประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 
บ้ำนบึงมำลยน์้อย ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยกลุ่มประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 บ้ำนบึงมำลยน์้อย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 36/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

109 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยกลุ่มบ้ำนไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้ำนบึงมำลยน์้อย ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยกลุ่ม
บ้ำนไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้ำนบึงมำลยน์้อย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

110 ขดุลอกคลองสำธำรณะ บริเวณท่อ
ลอดเหล่ียม – ฝำยน้ ำล้น หมู่ที่ 13
 บ้ำนหนองบอน ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 30.00 เมตร 
กน้คลองกวำ้ง 24.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 350.00 เมตร พร้อมเกล่ียคันคลองเรียบ

471,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 855 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 300 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

471,000

111 ขดุลอกคลองสำธำรณะ จดุเร่ิมต้น
บริเวณท่อลอดเหล่ียม – เขตติดต่อ
บ้ำนประชำร่วมใจ หมู่ที่ 13 
บ้ำนหนองบอน ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 20.00 เมตร 
กน้คลองกวำ้ง 14.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 550.00  เมตร พร้อมเกล่ียคันคลอง
เรียบ

485,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 800 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 300 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

485,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 37/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

112 ขดุลอกคลองสำธำรณะคลอง
บ่อกระบำก จดุเร่ิมต้นบริเวณ
สระเกบ็น้ ำ หมู่ที่ 17 
บ้ำนบ่อกระบำกใหม ่ต ำบลบ่อถ้ ำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 20.00 เมตร 
กน้คลองกวำ้ง 14.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 300.00 เมตร พร้อมเกล่ียคันคลองเรียบ

318,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ่อถ้ ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 750 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

318,000

113 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยโรงฆำ่สัตว ์หมู่ที่ 1 
บ้ำนปลวกด ำเชื่อม 
เทศบำลต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทร
งำม
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 180.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
720.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไทรงำม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,225 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

497,000

114 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนไทรงำมใต้ หมู่ที่ 7 
ต ำบลไทรงำม เชื่อมเขตเทศบำล
ต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 140.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
700.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไทรงำม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 958 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

497,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 38/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

115 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำนวงัวดั 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 322.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 
1,127.00 ตำรำงเมตร

499,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

499,700

116 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำคลองปลำร้ำ 
หมู่ที่ 11 บ้ำนโชคชยัพัฒนำ 
ต ำบลคลองลำนพัฒนำ 
อ ำเภอคลองลำน 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น ขนำดสันฝำยกวำ้ง 10.00 เมตร
สูง 1.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
คลองลำนพัฒนำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 324 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

117 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยทุ่งแกว้นำขวญั - กลุ่มน้ ำพระทัย
หมู่ที่ 21 บ้ำนทุ่งแกว้นำขวญั 
ต ำบลคลองลำนพัฒนำ 
อ ำเภอคลองลำน 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 215.00 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
คลองลำนพัฒนำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,258 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 39/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

118 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง กพ. ถ 78-009 สำยหลัง
ค่ำยทหำรพรำนที่ 35 หมู่ที่ 1 
บ้ำนสักงำม ต ำบลสักงำม 
อ ำเภอคลองลำน 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 242.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 เมตร หรือ
รวมเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 968.00 ตำรำงเมตร

498,400  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสักงำม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 2,640 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

498,400

119 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง กพ. ถ 78-003 
บ้ำนกะเหร่ียง หมู่ที่ 2 บ้ำนเพชร
นิยม
ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 242.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 เมตร หรือรวม
เป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 968.00 ตำรำงเมตร

498,400  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสักงำม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,172 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

498,400

120 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำง กพ. ถ 78-039 
สำยบ้ำนท่ำมะเขอื - กลุ่มเล้ียงไหม
 หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำมะเขอื ต ำบลสัก
งำมอ ำเภอคลองลำน 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 242.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 เมตร หรือรวม
เป็นพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 968.00 ตำรำงเมตร

498,400  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสักงำม

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 888 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

498,400

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 40/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

121 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนไร่พิจติร หมู่ที่ 6 
บ้ำนปำงขนุน ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่
1,050 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงขำ้งละ 
0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,225 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

122 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยวงฆอ้ง หมู่ที่ 3 บ้ำนแมน่ำรีนอก
ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,936 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

123 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหน้ำหน่วยอนุรักษ์ หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองกอง ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,936 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 41/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

124 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยวดัอำ่ง หมู่ที่ 10 บ้ำนหนอง
กองเหนือ ต ำบลนำบ่อค ำ
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,936 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

125 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยศรีไกรลำศ-เขำวงัเยี่ยม หมู่ที่ 7
 บ้ำนศรีไกรลำศ ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,585 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

126 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยแหลมทอง หมู่ที่ 10 
บ้ำนหนองกองเหนือ ต ำบลนำบ่อค ำ
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,936 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 42/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

127 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยป่ำไกเ่ถื่อน หมู่ที่ 13 
บ้ำนมอเจริญ ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,431 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

128 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 14 
บ้ำนป่ำแดง ต ำบลนำบ่อค ำ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 210.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,050.00 ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.20 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำบ่อค ำ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 349 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

129 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยสำมแยกกลุ่มไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้ำนบึงมำลยน์้อย ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยสำมแยก
กลุ่มไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้ำนบึงมำลยน์้อย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 43/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

130 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหน้ำวดัวงฆอ้ง หมู่ที่ 11 
บ้ำนวงฆอ้ง ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหน้ำวดัวงฆอ้ง หมู่ที่ 11 บ้ำนวงฆอ้ง 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 240 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

131 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 11 บ้ำนวงฆอ้ง - กลุ่ม
บ้ำนมหำดหวำน ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหมู่ที่ 11 
บ้ำนวงฆอ้ง - กลุ่มบ้ำนมหำดหวำน 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 157.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 785.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 240 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

132 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกหมู่ที่ 5 บ้ำนนิคม - 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม 
ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยกหมู่
ที่ 5 บ้ำนนิคม - หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 44/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

133 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกหมู่ที่ 5 บ้ำนนิคม - 
กลุ่มบ้ำนตรีอนิทอง 
ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยกหมู่
ที่ 5 บ้ำนนิคม - กลุ่มบ้ำนตรีอนิทอง 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร 
ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

134 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกกลุ่มบ้ำนเกำะในไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม - หมู่ที่ 3 
บ้ำนปลักไมด้ ำ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยก
กลุ่มบ้ำนเกำะในไร่ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม - หมู่ที่
 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 3.50 เมตร ระยะทำง 224.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 784.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 285 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

135 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกขำ้งโรงเรียนหนองแขม
 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม - หมู่ที่ 3 
บ้ำนปลักไมด้ ำ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยกขำ้ง
โรงเรียนหนองแขม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม - หมู่ที่
 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 198.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 285 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 45/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

136 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกถนนทำงหลวง 1065 
หมู่ที่ 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ - หมู่ที่ 8 
บ้ำนโนนใน ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยก
ถนนทำงหลวง 1065 หมู่ที่ 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ - 
หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนใน ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอ
ลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 
3.50 เมตร ระยะทำง 224.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 784.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำง
ขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

137 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 
บ้ำนชำยเคือง ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 335.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 
1,172.50 ตำรำงเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

138 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 
บ้ำนคอปล้อง ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 277.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 
1,108.00 ตำรำงเมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 46/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

139 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริ
เหล็กเส้นทำง หมู่ที่ 14 ไปถงึสำม
ขำ หมู่ที่ 14
บ้ำนเนินศิลำ ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 185.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,110.00 
ตำรำงเมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

140 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำก
หมู่ 10 ถงึถำวรวฒันำ หมู่ที่ 10 
บ้ำนวงัชะโอน ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 277.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,108.00 
ตำรำงเมตร (ตำมแบบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วงัชะโอน)

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

141 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 
บ้ำนชยัมงคล ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 268.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 1,072.00 
ตำรำงเมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 47/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

142 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนระหำน
 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 268.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรังกวำ้งขำ้งละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไมน่้อยกวำ่ 
1,072.00 ตำรำงเมตร (ตำมแบบองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวงัชะโอน)

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 345 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

143 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำนหมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำชำ้ง 
(สำยเขำ้ฝำยมอตะเคียน) 
ต ำบลคลองน้ ำไหล  อ ำเภอคลอง
ลำน
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
3.00 เมตร ระยะทำง 335.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 
1,005.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลูกรังขำ้งละ 
0.50 เมตร 

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองน้ ำ

ไหล

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,075 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

144 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0036
สำยบ้ำนแมส่อด ต ำบลคลองน้ ำ
ไหล–บ้ำนกระเหร่ียง น้ ำตกต ำบล
คลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน
 จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต 
ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
0.00-1.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทำง
ยำว 2.000 กโิลเมตร หรือพื้นที่ด ำเนินกำร
ไมน่้อยกวำ่ 16,000.00 ตำรำงเมตร

7,000,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 3,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

7,000,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 48/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

145 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0041 สำยบ้ำนทุ่งสนุ่น 
ต ำบลระหำน - บ้ำนวงัผ้ึง 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 0.00-1.00 เมตร หนำเฉล่ีย 
0.04 เมตร ระยะทำงยำว 1.100 กโิลเมตร หรือ
พื้นที่ด ำเนินกำรไมน่้อยกวำ่ 8,800.00 ตำรำงเมตร

3,920,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 2,500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

3,920,000

146 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In - Place
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0040 สำยบ้ำนชำยเคือง 
ต ำบลวงัชะโอน – บ้ำนบึงบ้ำน 
ต ำบลบึงสำมคัคี อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต
ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร ไมม่ไีหล่ทำง หนำเฉล่ีย 
0.04 เมตร ระยะทำงยำว 1.100 กโิลเมตร หรือ
พื้นที่ด ำเนินกำรไมน่้อยกวำ่ 6,600.00 ตำรำงเมตร

3,000,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 2,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

3,000,000

147 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0023 สำยบ้ำนบ่อใหม ่– 
บ้ำนทุ่งมหำศำล ต ำบลมหำชยั 
อ ำเภอไทรงำม จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต 
ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
0.00-1.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทำง
ยำว 0.870 กโิลเมตร หรือพื้นที่ด ำเนินกำร
ไมน่้อยกวำ่ 6,960.00 ตำรำงเมตร

3,000,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 2,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

3,000,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 49/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

148 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0017 สำยตลำดไทรงำม –
 บ้ำนไทรงำม ต ำบลไทรงำม 
อ ำเภอไทรงำม จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต 
ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
0.00-1.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทำง
ยำว 0.860 กโิลเมตร หรือพื้นที่ด ำเนินกำร
ไมน่้อยกวำ่ 6,880.00 ตำรำงเมตร

3,000,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 2,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

3,000,000

149 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวธิ ี
Pavement In – Place 
Recycling) รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ1-0010 สำยบ้ำนสลกบำตร 
ต ำบลสลกบำตร – บ้ำนดงประดำ 
ต ำบลดอนแตง 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลำดยำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต 
ผิวทำงกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 
0.00-1.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.04 เมตร ระยะทำง
ยำว 0.580 กโิลเมตร หรือพื้นที่ด ำเนินกำร
ไมน่้อยกวำ่ 4,640 ตำรำงเมตร

2,000,000  องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

 องค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดั
ก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

2,000,000

150 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยกลำงบ้ำน หมู่ที่ 2 
บ้ำนดงมะนำว ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนำดกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 250.00 เมตร หนำเฉล่ีย 
0.05 เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,250.00 
ตำรำงเมตร

496,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

496,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 50/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

151 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนไร่เชื่อมบ้ำนนครอนิทร์ 
หมู่ที่ 3 บ้ำนไร่ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ระยะทำง 330.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 990.00 
ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ีย
ขำ้งละ 0.50 เมตร

415,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

415,200

152 ขดุลอกคลองแมร่ะกำ แห่งที่ 1 
หมู่ที่ 12 บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,200 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

153 ขดุลอกคลองวงัตำปอหมู่ที่ 12 
บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,200 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 51/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

154 ขดุลอกคลองทุ่งพร้ึมหมู่ที่ 3 
บ้ำนวงัชะโอน ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  590ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

155 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 2 ไป
หมู่ที่ 8 บ้ำนเกำ่ หมู่ที่ 2 
บ้ำนคลองแมร่ะกำ  ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 14.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 377 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,100 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

156 ขดุลอกคลองล ำหล่ำยหมู่ที่ 3 
บ้ำนวงัชะโอน ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  590 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 52/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

157 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้ำนมำบไผ่ 
ต ำบลเทพนิมติ  เชื่อมหมู่ที่ 10 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
10.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.850 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 365 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,250 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

158  ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้ำนมำบไผ่
 ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อมหมู่ที่ 12 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
15.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.390 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 365 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,250 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

159 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้ำนมำบไผ่ 
ต ำบลเทพนิมติ เชื่อมหมู่ที่ 6 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 
10.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 0.900 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 365 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  1,400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 53/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

160 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 3 
บ้ำนใหมเ่จริญสุข 
ต ำบลเทพนิมติเชื่อม หมู่ที่ 5 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
16.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.305 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

161 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้ำนบึงลำด 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 5 ต ำบลยำงสูง 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย 
7.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทำง 1.860 กโิลเมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 123 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

162 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้ำนบึงลำด 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 5 ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
11.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.655 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 123 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 54/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

163 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อม หมทูี่ 7 ต ำบลระหำน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
20.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.278 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

164 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อม หมู่ที่ 8 ต ำบลระหำน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
8.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทำง 1.350 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

165 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้ำนกระบวยทอง ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
7.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทำง 1.650 กโิลเมตร

496,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

496,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 55/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

166 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อม หมู่ที่ 4 ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทำง 1.650
 กโิลเมตร

496,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

496,000

167 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี เชื่อม หมู่ที่ 6 
ต ำบลป่ำพุทรำ 
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
14.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.415 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
 

499,000

168 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 3 
บ้ำนใหมเ่จริญสุข ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อม หมู่ที่ 14 ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
11.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.590 กโิลเมตร

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

495,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 56/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

169 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 3 บ้ำนใหม่
เจริญสุข ต ำบลเทพนิมติ เชื่อม 
หมู่ที่ 5 ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
17.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 9.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.320 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

170 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 3 
บ้ำนใหมเ่จริญสุข ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต ำบลระหำน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
15.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.458 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

171 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 4 
บ้ำนโพธิเ์อน เชื่อม หมู่ที่ 7 
บ้ำนโนนพลวง ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
30.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.253 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 309 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 57/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

172 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้ำนโพธิเ์อน
 ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 14 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
7.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทำง 1.860 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี   โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 309 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

173 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัเจำ้ 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 12 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
15.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.455 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 308 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

174 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัเจำ้ 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 14 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอบึงสำมคัคี จงัหวดัก ำแพงเพร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
15.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.390 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี   โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 308 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 58/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

175 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัเจำ้ 
เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้ำนโนนพลวง 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
7.00 เมตร กำ้นคลองกวำ้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทำง 1.860 กโิลเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 308 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

176 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัเจำ้ 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อม หมู่ที่ 12 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
30.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.272 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 308 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

177 ขดุลอกคลอง หมทูี่ 2 
บ้ำนเนินมะกอก ต ำบลเทพนิมติ 
อ ำเภอบึงสำมคัคี เชื่อมเขต
อ ำเภอบรรพตพิสัย 
จงัหวดันครสวรรค์

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
17.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 7.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง  0.275 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 318 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 59/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

178 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้ำนโพธิเ์อน
 ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี  
เชื่อมหมู่ที่ 12 ต ำบลวงัแขม 
อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
25.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.160 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 309 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

179 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 7 
บ้ำนโนนพลวง  เชื่อมคลองมำบนก
หมู่ที่ 5 บ้ำนวงัเจำ้ ต ำบลเทพนิมติ
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
15.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 5.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.335 กโิลเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 266 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

180 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 6 
บ้ำนกระบวยทอง ต ำบลเทพนิมติ 
เชื่อมหมู่ที่ 10 ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
11.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทำง 0.680 กโิลเมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 210 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 60/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

181 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้ำนมำบไผ่ 
ต ำบลเทพนิมติ อ ำเภอบึงสำมคัคี 
เชื่อมคลองทุ่งลำนควำย  
ต ำบลวงัแขม อ ำเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้งเฉล่ีย
25.00 เมตร กน้คลองกวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทำง 0.180 กโิลเมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเทพนิมติ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 365 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  400 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

182 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยทำงเขำ้หมู่บ้ำนสุกรพันธ ์
หมู่ที่ 20 บ้ำนสุกรพันธุ ์ 
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กวำ้ง 6.00 เมตร ระยทำง 225.00 เมตร
หนำ 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,125.00 ตำรำงเมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นกำร
ปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 15,000 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

183 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยหมู่ที่ 11 เชื่อมต ำบลนิคมทุ่ง
โพธิท์ะเล หมู่ที่ 11  บ้ำนคลองเรือ
 ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 300.00 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,200.00 ตำรำงเมตร

471,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

471,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 61/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

184 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยโรงเรียนไปหลังวดั หมู่ที่ 9 
บ้ำนโคนเหนือ  ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนำดกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 270.00  เมตร หนำเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,350.00 
ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 15,000 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

498,000

185 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยกลำงบ้ำน หมู่ที่ 22 
บ้ำนหนองสุบิน ต ำบลเทพนคร
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 6.00
 เมตร ยำว 183.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,098.00 ตำรำงเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

186 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 15 เชื่อมโรงเรียนเทพนคร
หมู่ที่ 15 บ้ำนศรีนคร 
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 290.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,160.00 ตำรำงเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

493,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

493,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 62/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

187 ขดุลอกคลองวงัตำสิทธ ิหมู่ที่ 8 
บ้ำนเกำ่ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง  ปำกกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 177 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

188 ขดุลอกคลองน้ ำด้ัน หมู่ที่ 4 
บ้ำนท่ำไมต้ ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 422 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

189 ขดุลอกคลองน้ ำลำนทับเล้น หมู่ที่ 
5 บ้ำนวงัไมแ้ดง ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00เมตร ยำว 150.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 63/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

190 ขดุลอกคลองหล่ำยลำนตำบัว 
หมู่ที่ 11 บ้ำนขนุแผนพัฒนำ 
ต ำบลท่ำไม ้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 215 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

191 ขดุลอกคลองแมร่ะกำ แห่งที่ 2 
หมู่ที่ 12 บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

192 ขดุลอกคลองหนองไมก้รอง หมู่ที่ 5
บ้ำนวงัไมแ้ดง ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 14.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร  ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 64/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

193 ขดุลอกคลองหนองน้ ำแดง หมู่ที่ 5
บ้ำนวงัไมแ้ดง ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 800.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

194 ขดุลอกแกม้ลิง หมู่ที่ 1 
บ้ำนหนองคล้ำ ต ำบลบึงสำมคัคี 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 17.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 550.00 เมตร

429,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงสำมคัคี

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 164 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

429,000

195 ขดุลอกแกม้ลิง หมู่ที่ 11 
บ้ำนใหมพ่งษ์ทอง ต ำบลบึงสำมคัคี
 อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 17.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 5.00 เมตร ควำมยำว 550.00 เมตร

429,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงสำมคัคี

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 160 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  300 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

429,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 65/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

196 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบึงตุ๋บป่อง รหัสสำยทำง กพ.ถ.
52-032 หมู่ที่ 4 บ้ำนชนเขตพัฒนำ
 ต ำบลบึงสำมคัคี อ ำเภอบึงสำมคัคี
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 265.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นผิวจรำจรคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 1,060.00 
ตำรำงเมตร

475,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงสำมคัคี

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 470 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

475,000

197 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยวดัใหม ่-บึงบ้ำน (หน้ำฉำงขำ้ว)
  รหัสสำยทำง กพ.ถ.52-035 
หมู่ที่ 12 บ้ำนบึงบ้ำนพัฒนำ 
ต ำบลบึงสำมคัคี อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 265.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นผิว
จรำจรคอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 1,060.00 ตำรำงเมตร

474,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงสำมคัคี

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 460 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

474,800

198 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนวงัทองหลำงเชื่อมถนน
เมอืงชำ้ง หมู่ที่ 14 บ้ำนวงัทองหลำง
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 240.00  เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,200.00 
ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ีย
ขำ้งละ 0.50 เมตร

492,900  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 350 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

492,900

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 66/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

199 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยเลียบคลอง หมู่ที่ 13 
บ้ำนโขมงหัก ต ำบลเทพนคร
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 270.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,080.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

476,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

476,000

200 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 5  เชื่อมทำงหลวง
ก ำแพงเพชร - ท่ำมะเขอื หมู่ที่ 5 
บ้ำนท่ำตะคร้อ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ยำว 228.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือ
มพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 912.00 ตำรำงเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

375,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

375,800

201 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  16  บ้ำนนครอนิทร์  
ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยกำรวำงท่อ 
PVC 3 นิ้ว  จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ 425  ท่อน  หรือ
ระยะทำงไมน่้อยกวำ่  1,700.00  เมตร  
พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง

492,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี จ ำนวน 417 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

492,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 67/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

202 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  14  บ้ำนวงัทองกลำง  
ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยกำรวำงท่อ 
PVC 3 นิ้ว  จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ 425  ท่อน  หรือ
ระยะทำงไมน่้อยกวำ่  1,700.00  เมตร  
พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง

492,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี จ ำนวน 394 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

492,000

203 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  3  บ้ำนไร่  ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยกำรวำงท่อ 
PVC 3 นิ้ว  จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ 425  ท่อน  หรือ
ระยะทำงไมน่้อยกวำ่  1,700.00  เมตร  
พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง

492,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 877 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

492,000

204 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  18  บ้ำนเนินส ำรำญ  
ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยกำรวำงท่อ 
PVC 3 นิ้ว  จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ 425  ท่อน  หรือ
ระยะทำงไมน่้อยกวำ่  1,700.00  เมตร 
พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง

492,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 221 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

492,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 68/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

205 ปรับปรุงซระบบประปำหมู่บ้ำน  
หมู่ที่  21  บ้ำนเพชรนคร  
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยกำรวำงท่อ 
PVC 3 นิ้ว  จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ 425  ท่อน  หรือ
ระยะทำงไมน่้อยกวำ่  1,700.00  เมตร  
พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ ำ  จ ำนวน  1  แห่ง

492,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี จ ำนวน 393 ครัวเรือน รองรับกำรขยำยตัว
เศรษฐกจิในชมุชน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

492,000

206 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยป่ำชำ้จนี หมู่ที่ 2 บ้ำนดงมะนำว
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 260.00  เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,040.00 
ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ีย
ขำ้งละ 0.50 เมตร

441,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

441,000

207 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยกรุงไกร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 
บ้ำนท่ำตะคร้อ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 300.00  เมตร 
หนำ 0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,200.00
ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ีย
ขำ้งละ 0.30 เมตร

494,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

494,700

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 69/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

208 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยดำวล้อมเดือนเชื่อมต ำบลนิคม
ทุ่งโพธิท์ะเล หมู่ที่ 11  
บ้ำนคลองเรือ  ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด
กวำ้ง  5.00  เมตร ระยะทำง  230.00  เมตร  
หนำ  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่  
1,150.00  เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ีย
ขำ้งละ  0.50  เมตร

494,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

494,300

209 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 บ้ำนตลุกงำม หมู่ที่ 6 บ้ำนตลุกงำม
ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำด
กวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 1.00 เมตร 
ระยะทำง 130.00 ตำรำงเมตร  หนำเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,040.00 ตำรำงเมตร

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

495,000

210 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยเลียบคลองจนัทร์ หมู่ที่ 18 
บ้ำนเนินส ำรำญ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 243.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 972.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

421,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

421,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 70/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

211 ขดุลอกคลองแมร่ะกำ หมู่ที่ 5 
บ้ำนวงัไมแ้ดง ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 15.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

212 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองร่ม
 ไปหมู่ที่ 10 บ้ำนคลองสงกรำนต์ 
ต ำบลท่ำไม ้อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร
กน้กวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 277 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

213 ขดุลอกคลองทุ่งพร้ึม หมู่ที่ 12 
บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้ 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 71/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

214 ขดุขยำยสระประปำหล่ำยขี้หญ้ำ 
หมู่ที่ 12 บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม้
 อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุขยำยสระประปำ ปำกกวำ้งเฉล่ีย 
50.00x50.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
ส ำคัญเชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 316 ครัวเรือน รองรับกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกจิชมุชน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

215 ขดุลอกคลองสมอโคน แห่งที่ 2 
หมู่ที่ 1 บ้ำนสมอโคน ต ำบลท่ำไม ้
 อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 12.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 198 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

216 ขดุลอกคลองสำยคลองเจริญ 
หมู่ที่ 12 บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม้
 อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 72/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

217 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 12  
บ้ำนไร่พัฒนำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำย  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกกวำ้งเฉล่ีย 16.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร 
กน้กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 316 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

218 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 2 
บ้ำนประชำรัฐ ต ำบลคลองแมล่ำย 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดกวำ้ง 30.00 – 50.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทำง 218.50 - 280.00 
เมตร หรือคิดเป็นปริมำณดินขดุลอกทั้งส้ิน
ไมน่้อยกวำ่ 9,537.00 ลูกบำศกเ์มตร

402,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 55 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

402,000

219 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 4 
บ้ำนสันติสุข ต ำบลคลองแมล่ำย 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดกวำ้ง 11.38 เมตร ถงึ 52.46 
เมตร  หรือพื้นที่ปำกคลอง ไมน่้อยกวำ่ 8,417.00
 ตำรำงเมตร พื้นที่กน้คลองไมน่้อยกวำ่ 2,656.00
 ตำรำงเมตร ลึก 5.67 เมตร ระยะทำง 248.76 
เมตร หรือมปีริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 11,073.00
 ลูกบำศกเ์มตร พร้อมขนยำ้ยดินไปทิ้งที่สำธำรณะ
ภำยในหมู่บ้ำน

419,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพีโดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 147 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

419,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 73/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

220 ขดุลอกสระสำธำรณะสระคลอง
กระพง หมู่ที่ 8 บ้ำนยำงเลียง 
ต ำบลคลองแมล่ำย 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกสระ ขนำดกวำ้ง 23.00 - 45.00 เมตร 
ยำว 115.00 – 116.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
หรือคิดเป็นปริมำณดินขดุลอกสระทั้งส้ิน
ไมน่้อยกวำ่ 7,443.00 ลูกบำศกเ์มตร

302,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
 

302,000

221 ปรับปรุงระบบประปำโดยกำร
เปล่ียนท่อเมนต์ประปำ หมู่ที่ 5 
บ้ำนมอวรรณทอง 
ต ำบลคลองแมล่ำย 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อเมนต์จำ่ยน้ ำประปำ พ.ีว.ีซี (ชั้น 8.5) ขนำด
เส้นผ่ำศูนยก์ลำง 2 นิ้ว ระยะทำงยำวรวมไมน่้อย
กวำ่ 2,185.00 เมตร ท ำกำรวำงท่อเมนต์จำ่ย
น้ ำประปำ พ.ีว.ีซี (ชั้น 8.5)  ขนำดเส้นผ่ำสูนย์
กลำง 3 นิ้ว ระยะทำงยำวรวมไมน่้อยกวำ่ 
1,180.00 เมตร

491,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
ส ำคัญเชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 226 ครัวเรือน รองรับกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกจิชมุชน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

491,000

222 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นพร้อมทำงขำ้ม 
คลองหวำยโป่ง จดุที่ 1 หมู่ที่ 6  
บ้ำนเขำน้ ำเพชร ต ำบลคลองแมล่ำย
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นพร้อมทำงขำ้ม ขนำดสันฝำย
กวำ้ง 10.00 เมตร สันฝำยสูง 1.00 เมตร 
พร้อมทำงขำ้มกวำ้ง 8.00 เมตร

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย   มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
 

495,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 74/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

223 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง 
สำยเขำผำก – มอกระแต หมู่ที่ 1 
บ้ำนคลองละแวก ต ำบลคลองแม่
ลำย
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง ขนำดกวำ้ง 5.00 
เมตร ระยะทำง 550.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจรำจรลูกรังรวมทั้งส้ิน
ไมน่้อยกวำ่ 2,750.00 ตำรำงเมตร

456,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 324 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

456,000

224 กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง
สำยมอฝ้ำย ซอย 2 หมู่ที่ 10 
บ้ำนมอฝ้ำย ต ำบลคลองแมล่ำย 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนผิวจรำจรลูกรัง ขนำดกวำ้ง 5.00 
เมตร  ระยะทำง 500.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.20 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจรำจรลูกรังรวมทั้งส้ิน
ไมน่้อยกวำ่ 2,500.00 ตำรำงเมตร

448,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล

คลองแมล่ำย

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 469 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

448,000

225 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 1 หมู่ที่ 1 
ต ำบลพรำนกระต่ำย
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.20 เมตร 
ควำมยำว 1,810.00 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 75/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

226 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 2  หมู่ที่ 1 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.20 เมตร ควำมยำว 1,810 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

500,000

227 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 1 หมู่ที่ 5 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.25 เมตร ควำมยำว 1,510 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

500,000

228 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 2 หมู่ที่ 5 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.30 เมตร ควำมยำว 1,265 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 76/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

229 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 3 หมู่ที่ 5 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.20 เมตร ควำมยำว 1,265 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

230 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 1 หมู่ที่ 7 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.20 เมตร ควำมยำว 1,515 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

231 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 2 หมู่ที่ 7 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 5.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.20 เมตร ควำมยำว 1,515 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   
เป็นกำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที  

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 77/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

232 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
แห่งที่ 3 หมู่ที่ 7 
ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.25 เมตร ควำมยำว 1,490 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

233 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
หมู่ที่ 8 ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.30 เมตร ควำมยำว 1,265 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

234 เสริมผิวจรำจรลูกรังบดอดัแน่น 
หมู่ที่ 12 ต ำบลพรำนกระต่ำย 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

เสริมผิวจรำจรลูกรัง กวำ้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ควำมหนำเฉล่ีย 0.25 เมตร ควำมยำว 1,490 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
บ้ำนพรำน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 78/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

235 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยถนนขำ้มคลองแม่
ละมลูฝ่ังท่ำทรำย หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองแขม ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลองแมล่ะมลูฝ่ังท่ำทรำย หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองแขม ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชรขนำด 
2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 311  ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

236 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยถนนขำ้มคลอง 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองตำสังข ์ต ำบลลำน
กระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลอง หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย - 
หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองตำสังข ์ต ำบลลำนกระบือ  
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 
2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 275 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

237 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยถนนขำ้มคลองท้อง
น้ ำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลองท้องน้ ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย
 ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 
เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 275 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 79/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

238 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทำงแยกหมู่ที่ 1 บ้ำนโนนตำก
แดด - หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย 
ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงแยก
หมู่ที่ 1 บ้ำนโนนตำกแดด - หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 198.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 792.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน   เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 200 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

239 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยถนนหน้ำสระ
สำธำรณะ หมู่ที่ 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ 
ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนหน้ำสระสำธำรณะ หมู่ที่ 3 บ้ำนปลัก
ไมด้ ำ ต ำบลลำนกระบืออ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 
เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 359 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

240 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยคลองแมล่ะมลู 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยคลองแมล่ะมลู หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองแขม 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 
เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 311 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 80/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

241 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยถนนขำ้มคลองหลัง
โรงพยำบำลลำนกระบือ
หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลองหลังโรงพยำบำลลำนกระบือ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 
2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 48 ครัวเรือน เกษตกร
ในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

242 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยถนนขำ้มคลองท้อง
น้ ำทำงไปหนองตำผ้ึง หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลองท้องน้ ำทำงไปหนองตำผ้ึง 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองขอ่ย ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ขนำด 
2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 275 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

243 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยถนนขำ้มคลองท้อง
น้ ำกลุ่มบ้ำนไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 9 
บ้ำนบึงมำลยน์้อย 
ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนขำ้มคลองท้องน้ ำกลุ่มบ้ำนไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 
9 บ้ำนบึงมำลยน์้อย ต ำบลลำนกระบือ  
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว

499,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 108 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 81/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

244 กอ่สร้ำงถนนลงลูกรังบดอดั 
สำยทำงแยกหมู่ที่ 5 บ้ำนนิคม - 
หมู่ที่ 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำน
กระบือ
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลงลูกรังบดอดั สำยทำงแยก หมู่ที่ 5
 บ้ำนนิคม - หมู่ที่ 3 บ้ำนปลักไมด้ ำ 
ต ำบลลำนกระบือ อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 450.00 เมตร หนำ 0.25 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 2,250.00 ตำรำงเมตร

379,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 245 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

379,000

245 กอ่สร้ำงถนนลงลูกรังบดอดั 
สำยซอยจลุพิภพหมู่ที่ 6 
บ้ำนโนนสมอ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลงลูกรังบดอดั สำยซอยจลุพิภพ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนโนนสมอ ต ำบลลำนกระบือ 
อ ำเภอลำนกระบือ จงัหวดัก ำแพงเพชร ผิวจรำจร
กวำ้ง 3.00 เมตร ระยะทำง 600.00 เมตร 
หนำ 0.25 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,800.00
 ตำรำงเมตร

317,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลลำน

กระบือ

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 220 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

317,000

246 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด
ชอ่งเดียว บริเวณทำงขำ้มคลอง
บ้ำนหนองหลวง จดุที่ 2 หมู่ที่ 5 
บ้ำนหนองหลวง ต ำบลหนองหลวง
 อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
 มมุเฉยีง 15 องศำ

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 298 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 82/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

247 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด
ชอ่งเดียว บริเวณทำงขำ้มคลอง
บ้ำนใหมส่ำมคัคี จดุที่ 1 หมู่ที่ 6 
บ้ำนใหมส่ำมคัคี ต ำบลหนองหลวง
 อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
 มมุเฉยีง 15 องศำ

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 150 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

248 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด
ชอ่งเดียว บริเวณทำงขำ้มคลอง
บ้ำนประดำเจด็รัง  จดุที่ 2 หมู่ที่ 8
 บ้ำนประดำเจด็รัง ต ำบลหนอง
หลวง
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
 มมุเฉยีง 15 องศำ

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 190 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

249 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด
ชอ่งเดียว บริเวณทำงขำ้มคลอง
บ้ำนปรือกระเทียมเขำ้วดัประดำ
เจด็รัง จดุที่ 1  หมู่ที่ 13 
บ้ำนปรือกระเทียม ต ำบลหนอง
หลวง
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
 มมุเฉยีง 15 องศำ

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 200 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 83/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

250 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม คสล. ชนิด
ชอ่งเดียว บริเวณทำงขำ้มคลอง
บ้ำนวงัไทร จดุที่ 1 หมู่ที่ 15 
บ้ำนวงัไทร ต ำบลหนองหลวง 
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
 มมุเฉยีง 15 องศำ

500,000  กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 217 คน เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

251 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยรอบโครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำ
ใหญ่ 1 หมู่ที่ 8 บนทำงหลวง
ท้องถิ่นหมำยเลข  กพ.ถ.89-071 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 197.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวำ่ 985.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00 - 0.30 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 700 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

252 ขดุลอกล ำคลองซับใหญ่หมู่ที่ 9 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกล ำคลอง ขนำดปำกกวำ้ง 25.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 10.00 เมตร ยำว 500.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร หรือมปีริมำณดินขดุ
ไมน่้อยกวำ่ 11,500.00 ลูกบำศกเ์มตร

430,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 1,000 คน เกษตกรในชมุชน
มนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

430,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 84/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

253 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยซอยบ้ำนผู้ใหญ่ลิ บนถนนทำง
หลวงท้องถิ่น  หมำยเลข  กพ.ถ.
89-111 หมู่ที่ 2 บ้ำนหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร ระยะทำง 217.00 เมตร 
หนำ 0.15  เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,085.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.20 
เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 680 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

254 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนซับใหญ่ - บ้ำนจอมแขวน
 บนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข 
กพ.ถ.89-040  หมู่ที่ 9 
บ้ำนซับใหญ่ ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00-6.00  เมตร ระยะทำง 198.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,088.00
 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.30 เมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,240 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

498,000

255 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนหนองหิน-วงัหัวแหวน 
บนทำงหลวงท้องถิ่นหมำยเลข 
กพ.ถ.89-056  หมู่ที่ 6 
บ้ำนหนองหิน ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 275.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,100.00
 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.20 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 85/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

256 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยหลังวดัเริงกะพงคงคำรำม 
บนถนนทำงหลวงท้องถิ่นเลขที่ 
กพ.ถ.89-103 หมู่ที่ 13 
บ้ำนใหมเ่ริงกะพง ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร  ระยะทำง 214.00 เมตร เมตร หนำ  
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,070.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.50 เมตร

500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,600 คน   เพื่อสนับสนุน
กำรขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

500,000

257 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยขำ้งวดัเทพนิมติรใหมเ่ชยีงรำย
 บนถนนทำงหลวงท้องถิ่นเลขที่ 
กพถ.89-047 หมู่ที่ 5 
บ้ำนใหมเ่ชยีงรำย ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกวำ้ง 
4.00 เมตร ระยะทำง 275.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,100.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงขำ้งละ 0.00-0.50 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหินดำต

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 600 คน   เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

258 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสมพงษ์ รหัสสำยทำง กพ.ถ 
54-011 หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงเหนือ 
ต ำบลปำงตำไว 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 235.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,175.00 ตำรำงเมตร รวมพื้นที่หูชำ้งรับทำงเล้ียว
 (ถำ้มี) ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร (ลูกรังเฉพำะ
ปิดขอบทำง)

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำงตำไว

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 300 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

495,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 86/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

259 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนปำงมะละกอ-บ้ำนปำงตำ
ไว รหัสสำยทำง กพ.ถ 54-007 
หมู่ที่ 8 บ้ำนปำงมะละกอ 
ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร ระยะทำง 235.00 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,175.00 ตำรำงเมตร
 รวมพื้นที่หูชำ้งรับทำงเล้ียว (ถำ้มี) ไหล่ทำงขำ้งละ
 0.50 เมตร (ลูกรังเฉพำะปิดขอบทำง)

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำงตำไว

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

495,000

260 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย SML รหัสสำยทำง กพ.ถ 
54-067 หมู่ที่ 10 
บ้ำนปำงใหมพ่ัฒนำ ต ำบลปำงตำไว
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 270.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,080.00 ตำรำงเมตร รวมพื้นที่หูชำ้งรับทำงเล้ียว
 (ถำ้มี) ไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร (ลูกรังเฉพำะ
ปิดขอบทำง)

463,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปำงตำไว

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
 

463,000

261 กอ่สร้ำงถนนพูนดินผิวจรำจรลูกรัง
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำขึ้น
 ต ำบลโพธิท์อง อ ำเภอปำงศิลำ
ทองจงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 1,000.00 เมตร
 หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวำ่ 4,000.00 ตำรำงเมตร

402,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธิท์อง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,241 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

402,500

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 87/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

262 กอ่สร้ำงถนนพูนดินผิวจรำจรลูกรัง
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 
บ้ำนโพธิท์อง ต ำบลโพธิท์อง 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 1,500.00 เมตร
 หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวำ่ 6,000.00 ตำรำงเมตร

451,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธิท์อง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 865 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

451,800

263 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 12 
บ้ำนปำกเหมอืง ต ำบลโพธิท์อง 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดกวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 ระยะทำง 
100.00 เมตร ไหล่ทำงลูกรัง (2 ขำ้ง) กวำ้ง 0.30 
เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไมน่้อย
กวำ่ 500.00 ตำรำงเมตร

238,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโพธิท์อง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 760 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

238,500

264 ขดุลอกคลองสำยเรียบถนน
คอนกรีตนำตำเซำ-หนองหม ี 
หมู่ที่ 12 บ้ำนใหมน่ำตำเซำ 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 8.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 1,100.00 เมตร 

161,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

161,700

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 88/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

265 ขดุลอกคลองสำยบึงผักตบ – 
หนองตำชนั หมู่ที่ 13 บ้ำนชยัมงคล
 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองปำกคลองกวำ้ง 8.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 2,350.00 เมตร

388,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

388,800

266 ขดุลอกคลองสำยแยกคลอง
ชลประทำน หมู่ที่ 4 บ้ำนระหำน 
ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 12.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.500 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ควำมยำว 1,500.00 เมตร

308,600  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

308,600

267 ขดุลอกคลองขดุลอกคลองสำยแยก
จำกฝำยตำใช ้– หมู่ที่ 11 
บ้ำนพงษ์สัก ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 8.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 650.00 เมตร

161,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

161,300

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 89/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

268 ขดุลอกคลองสำยแยกจำกคลองเสธ
,หนั่นไปหลังวดั  หมู่ที่ 4 
บ้ำนระหำน ต ำบลวงัชะโอน
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 6.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 2,400.00 เมตร

264,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

264,700

269 ขดุลอกคลองสำยหนองกรด 
ไปบึงอเีอยีง หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไทร
 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 12.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 1,200.00 เมตร

308,600  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

308,600

270 ขดุลอกคลองสำยหลังโรงงำน
ลูกชิ้นวงัชะโอน - บ้ำนสำมขำ หมู่ที่
 14 บ้ำนเนินศิลำ ต ำบลวงัชะโอน 
อ ำเภอบึงสำมคัคี 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปำกคลองกวำ้ง 6.00 เมตร 
กน้กวำ้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ควำมยำว 2,100.00 เมตร

231,600  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัชะโอน

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

231,600

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 90/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

271 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 1  เชื่อมหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 
บ้ำนวงัโบสถ ์ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 250.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,000.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

469,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

469,000

272 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยเลียบคันคลองบึงสำมหวำย 
หมู่ที่ 7 บ้ำนมะกอกหวำน 
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 285.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,140.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

494,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

494,800

273 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทุ่งนำปรือ หมู่ที่ 7 
บ้ำนมะกอกหวำน ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 5.00
 เมตร ระยะทำง 230.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,150.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

493,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

493,500

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 91/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

274 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยวดักลำงทุ่ง หมู่ที่ 8 
บ้ำนสระสิงห์โต ต ำบลเทพนคร  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 6.00
 เมตร ระยะทำง 183.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,098.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

275 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหลังโรงเรียนคณฑีพิทยำคม 
หมู่ที่ 9 บ้ำนโคนเหนือ
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร  ระยะทำง 110.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 440.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

181,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

181,300

276 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบ้ำนโคนเหนือ หมู่ที่ 9 
บ้ำนโคนเหนือ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดกวำ้ง 
3.50 เมตร ระยะทำง 250.00  เมตร  หนำ 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 875.00 ตำรำงเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 เมตร

363,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

363,200

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 92/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

277 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 9 เชื่อมทำงหลวง
ก ำแพงเพชร-ท่ำมะเขอื หมู่ที่ 9 
บ้ำนโคนเหนือ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 
4.000 เมตร ระยะทำง 250.00  เมตร  หนำ 0.15
 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,000.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.30 
เมตร

413,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

413,200

278 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยท่ำชำ้ง  หมู่ที่ 11 บ้ำนคลอง
เรือ ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร  ระยะทำง 285.00  เมตร หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,140.00 ตำรำงเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

495,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

495,700

279 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 4  เชื่อมถนนริมแมน่้ ำปิง
 หมู่ที่ 4 บ้ำนเทพนคร  
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกวำ้ง 
4.000 เมตร  ระยะทำง 220.00  เมตร  หนำ 
0.15 เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 880.00 
ตำรำงเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 
0.20 เมตร

360,700  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

360,700

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 93/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

280 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยปำงวดัวงัทองหลำงเชื่อมบ้ำน
ไทรยอ้ย หมู่ที่ 14 บ้ำนวงัทองหลำง
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 300.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,200.00 ตำรำงเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

496,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

496,800

281 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหมู่ที่ 18 เชื่อมคลองส่ีห้อง 
หมู่ที่ 18 บ้ำนเนินส ำรำญ  
ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร  ระยะทำง 210.00  เมตร  หนำ 0.15 
เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 840.00 ตำรำงเมตร
  พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

485,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 300 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

485,000

282 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยอมัพวำ หมู่ที่ 19 บ้ำนบ่อเพชร
 ต ำบลเทพนคร 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกวำ้ง 4.00
 เมตร ระยะทำง 275.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,100.00 ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 เมตร

492,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 เทศบำลต ำบล
เทพนคร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

492,200

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 94/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

283 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 7 
บ้ำนคลองสีนวลเหนือ 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมขนำด 1.80*1.80 เมตร 
ยำว 12.00 เมตร (ชนิด 2 ชอ่งทำง)

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี   โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร 183 ครัวเรือน 
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

284 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 (สำยเลียบคลองแขยง) 
ต ำบลธ ำมรงค์  อ ำเภอเมอืง
ก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 280.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร  (หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,120.00 ตำรำงเมตร)

485,400  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 461 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

485,400

285 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 (สำยประปำหมู่บ้ำน) 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 0.024 เมตร
 หนำ 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 72.00 
ตำรำงเมตร)

31,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 461 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

31,300

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 95/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

286 ขดุลอกคลองแมร่ะกำ หมู่ที่ 4 
บ้ำนเกำะน้ ำโจน ต ำบลลำนดอกไม้
 อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 16.00 เมตร 
กน้คลองลึก 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร 
ยำว 1,500 เมตร

334,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 100  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

334,000

287 ขดุลอกคลองลำนหิน หมู่ที่ 5 
บ้ำนลำนหินต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 9.00 เมตร 
กน้คลองลึก 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร 
ยำว 2,350.00 เมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 130  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

288 ขดุลอกคลองแมร่ะกำ หมู่ที่ 7 
บ้ำนทุ่งพร้ึม ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 15.00 เมตร 
กน้คลองลึก 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยำว 1,500.00 เมตร

497,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 100  ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

497,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 96/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

289 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 5 
บ้ำนหนองหญ้ำมุ้ง ต ำบลวงัทอง 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองสำธำรณะ ขนำดปำกคลอง
กวำ้ง 30.00 เมตร กน้คลองกวำ้ง 8.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.50 เมตร  ระยะทำง 0.550 กโิลเมตร

424,800  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 80 คน 12  ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่ 
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

424,800

290 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 9 
บ้ำนคลองใหญ่ใต้ ต ำบลวงัทอง 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองสำธำรณะ ขนำดปำกคลอง
กวำ้ง 15.00 เมตร กน้คลองกวำ้ง 4.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร  ระยะทำง  0.750 กโิลเมตร

471,600  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 100 คน 22 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

471,600

291 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่  10 
บ้ำนดงด ำ  ต ำบลวงัทอง  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองสำธำรณะ ขนำดปำกคลองกวำ้ง 
20.00 เมตร กน้คลองกวำ้ง 8.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ระยะทำง  0.650 กโิลเมตร

491,500  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวงัทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 100 คน 20 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

491,500

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 97/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

292 ขดุลอกล ำคลองมอเจริญหมู่ที่ 2 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกปำกกวำ้ง 8.00 เมตร กน้กวำ้ง 2.00 เมตร 
ยำว 2,100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมี
ปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 11,025 ลูกบำศกเ์มตร

427,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 300 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

427,000

293 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำคลองอ ำนวย 
(สระประปำ) หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองสังกะสี ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงคันฝำยกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 86 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 900 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

294 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำคลองซับใหญ่
 หมู่ที่ 9 ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงคันฝำยกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 450 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

295 กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ กลุ่มเกำ้
แท้งค์ (บนทำงหลวงท้องถิ่น
หมำยเลข กพ.ถ.89-006 ) หมู่ที่ 9 
บ้ำนซับใหญ่ ต ำบลหินดำต 
อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงปำกรำงกวำ้ง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทำง 60.00 เมตร

410,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรส่งน้ ำและระบำยน้ ำ
 ป้องกนัอทุกภยั จ ำนวน 450 ไร่ เพิ่มกำรจำ้งงำนในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

410,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 98/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

296 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำคลองอเีกง้ 
หมู่ที่ 13 บ้ำนใหมเ่ริงกะพง 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงคันฝำยกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 800 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

297 กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นล ำคลอง ค.พ.ต.
 หมู่ที่ 13 บ้ำนใหมเ่ริงกะพง 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงคันฝำยกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร 500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงฝำย  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 275 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 800 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

298 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 บ้ำนซับใหญ่ 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อขนำด 2.10x2.10 เมตร ยำว 8.00 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทำง

473,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 195 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 1,200 ไร่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

473,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 99/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

299 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนเริงกะพง 
ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อขนำด 1.80x1.80 เมตร ยำว 10.00 
เมตร ชนิด 2 ชอ่งทำง

498,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 293 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 2,000 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

300 ขดุลอกคลองวนัดี หมู่ที่ 6 
ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนำดปำกคลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 5.00
 เมตร กน้คลองใหมก่วำ้งเฉล่ีย 1.00 เมตร
ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 1,750.00 เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 154 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  770 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

301 ขดุลอกสระยำวเพื่อกกัเกบ็น้ ำ 
หมู่ที่ 8  ต ำบลวงัตะแบก 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกสระขนำดปำกสระบนกวำ้งเฉล่ีย 25.00 
เมตร ปำกสระบนยำวเฉล่ีย 150.00 เมตร ขนำด
กน้สระล่ำงกวำ้งเฉล่ีย 18.00 เมตร กน้สระล่ำง
ยำวเฉล่ีย 143.00 เมตร ควำมลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.50 
เมตร ปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 10,200 ลูกบำศก์
เมตร

500,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 150 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 300 ไร่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 100/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

302 ขดุลอกสระเกบ็น้ ำเพื่อกำรเกษตร
(สระลำนด้วน) หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองตำกล้ำ 
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกปำกสระกวำ้ง 58.00 เมตร 
ปำกสระยำว 117.00 เมตร 
กน้สระกวำ้ง 50.00 เมตร 
กน้สระยำว 109.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร

490,500  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกสระ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 200 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 450 ไร่   
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

490,500

303 กอ่สร้ำงงำนท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้ำนใหมโ่พธิพ์ัฒนำ 
ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงงำนท่อขนำด 2 ชอ่ง X 2.10 X 2.10 
เมตร ควำมยำว 8.00 เมตร ท ำมมุ 0 องศำกบัแนว
ต้ังฉำกแนวทำง

357,900  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ส ำนักงำนป้องกนั
และบรรเทำ
สำธำรณภยั

จงัหวดัก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 125 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง 450 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

357,900

304 ขดุลอกคลองน้อย หมู่ที่ 1 บ้ำนใหม่
ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกปำกคลองกวำ้ง 6.00 เมตร กน้คลองกวำ้ง
 1.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยำว 4,400.00 เมตร 
หรือปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 13,200.00 
ลูกบำศกเ์มตร

490,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 268 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง   2,000 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

490,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 101/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

305 ขดุลอกทำงน้ ำเขำ้แพสูบน้ ำไฟฟ้ำ 
หมู่ที่ 1 บ้ำนใหม ่ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกปำกทำงน้ ำกวำ้ง 25.00 เมตร กน้กวำ้ง 
15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยำว 300 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 12,750.00 
ลูกบำศกเ์มตร

455,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกทำงน้ ำ  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 268 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 2,000 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

455,000

306 ขดุลอกคลองแขยง หมู่ที่ 7 
บ้ำนคลองสีนวลเหนือ ต ำบล
ธ ำมรงค์
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกปำกคลองกวำ้ง 10.00-25.00 เมตร
กน้คลองกวำ้ง 3.00-15.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร 
ยำว 350.00 เมตร  หรือปริมำตรดินขดุไมน่้อย
กวำ่ 6,925.00 ลูกบำศกเ์มตร

250,600  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 183 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  3,500 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

250,600

307 ขดุลอกคลองระบำยน้ ำ (สำยเลียบ
ถนน กพ.ถ.46-027) หมู่ที่ 7 
บ้ำนคลองสีนวลเหนือ 
ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ชว่งที่ 1 
ขดุลอกปำกคลองกวำ้ง 6.00 เมตร กน้คลอง
กวำ้ง 1.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร หรือปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 
8,800.00 ลูกบำศกเ์มตร
ชว่งที่ 2
ขดุลอกปำกคลองกวำ้ง 7.00 เมตร กน้คลองกวำ้ง
 1.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยำว 600 เมตร หรือ
ปริมำตรดินขดุไมน่้อยกวำ่ 1,350.00 ลูกบำศก์
เมตร

360,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 183 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง  3,500 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

360,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 102/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

308 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 6 
บ้ำนคลองสีนวล ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 
(ชนิด 2 ชอ่งทำง)

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม ขนำด 1.80*1.80 เมตร 
ยำว 12.00 เมตร (ชนิด 2 ชอ่งทำง)

495,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 211 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง  4,200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

495,000

309 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 6 
บ้ำนคลองสีนวล ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 
(ชนิด 1 ชอ่งทำง)

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมขนำด 1.80*1.80 เมตร 
ยำว 12.00 เมตร (ชนิด 1 ชอ่งทำง)

435,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 211 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง  4,200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

435,000

310 กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียม (สำยสระ
เกบ็น้ ำหมู่ 6) หมู่ที่ 6 
บ้ำนคลองสีนวล ต ำบลธ ำมรงค์
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงท่อลอดเหล่ียมขนำด 1.50*1.50 เมตร 
ยำว 12.00 เมตร (ชนิด 1 ชอ่งทำง)

327,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรส่งน้ ำเขำ้พื้นที่เกษตร  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 211 ครัวเรือน  
เกษตกรในชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  
ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง  4,200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

327,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 103/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

311 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 (สำยทำง กพ.ถ.46-014 
แยก ทล.1 บ้ำนธ ำมรงค์-บ้ำน
หนองกระทุ่ม) ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว
 185.00 เมตร (แบบมรีอยต่อกลำง) หนำ 0.15 
เมตร (หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,110.00 ตำรำงเมตร)

486,300  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 232 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

486,300

312 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 (สำยทำง กพ.ถ.46-025 
บ้ำนสระแกว้-บ้ำนคลองสีนวล) 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว
 280.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร  (ชว่ง STA 
3+135 - 3+415) (หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,120.00 ตำรำงเมตร)

470,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 587 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

470,000

313 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 (สำยหลังวดับ้ำนสระแกว้) 
ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว
 280.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร (ชว่ง STA 
0+920 - 1+200) (หรือพื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 
1,120.00 ตำรำงเมตร)

470,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 486 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

470,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 104/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

314 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 (ชว่งโค้งต้นประดู่-บ้ำนตีน
ดง) ต ำบลธ ำมรงค์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว
 280.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวำ่ 1,120.00 ตำรำงเมตร)

479,100  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 461 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

479,100

315 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองโมกพัฒนำ 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อระบบจำ่ยน้ ำประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง 500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 78 ครัวเรือน รองรับกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกจิชมุชน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

316 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 6  บ้ำนคลองสีนวล 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อระบบจำ่ยน้ ำประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง 500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 211 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 105/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

317 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 3 บ้ำนธ ำมรงค์ ต ำบลธ ำมรงค์
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อระบบจำ่ยน้ ำประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง 500,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี จ ำนวน 211 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

500,000

318 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองสีนวลเหนือ 
ต ำบลธ ำมรงค์  
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

วำงท่อระบบจำ่ยน้ ำประปำหมู่บ้ำน 402,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลธ ำมรงค์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 183 ครัวเรือน รองรับกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกจิท้องถิ่น
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

402,200

319 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กพ.ถ 65-011 สำยริมน้ ำ  หมู่ที่ 4 
บ้ำนเกำะน้ ำโจน ต ำบลลำนดอกไม้
 อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
196.00 เมตร ลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 980.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 80 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

498,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 106/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

320 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กพ.ถ 65-009 สำยนำน้ ำเค็ม 
หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำไมแ้ดงใต้ 
ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 
258.00 เมตร ลูกรังไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,032.00 ตำรำงเมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 65 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

498,000

321 ขดุลอกคลองบำงทวน หมู่ที่ 2 
บ้ำนลำนดอกไมต้ ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองใหม ่กวำ้ง 15.00 
เมตร กน้คลองลึก 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร
 ยำว 850.00 เมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 60 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 400 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

322 ขดุลอกคลองผู้วำ่ หมู่ที่ 3 
บ้ำนท่ำไมแ้ดง ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 16.00 เมตร 
กน้คลองลึก 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยำว 1,900.00 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 50 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 500 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 107/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

323 ขดุลอกคลองผู้วำ่ หมู่ที่ 7 
บ้ำนทุ่งพร้ึม ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 15.00 เมตร 
กน้คลองลึก 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยำว 1,300.00 เมตร

498,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 80 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 500 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

498,000

324 ขดุลอกคลองผู้วำ่ หมู่ที่ 8 
บ้ำนท่ำไมแ้ดงใต้ ต ำบลลำนดอกไม้
 อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 18.00 เมตร 
กน้คลองลึก 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยำว 850.00 เมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 120 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 500 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

325 ขดุลอกคลองไหล่บง หมู่ที่ 8 
บ้ำนท่ำไมแ้ดงใต้ ต ำบลลำนดอกไม้
 อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกคลองกวำ้ง 10.00 เมตร 
กน้คลองลึก 3.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร 
ยำว 800.00 เมตร

196,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 50 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

196,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 108/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

326 ขดุลอกคลองสระวดัวงัไร่ หมู่ที่ 11
 บ้ำนท่ำไมแ้ดงใต้ ต ำบลลำนดอกไม้
 อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนำดปำกสระกวำ้ง 53.00 เมตร 
กน้คลองลึก 63.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 41.00 เมตร 
ยำว 51.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 6.00 เมตร

173,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 30 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 200 ไร่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

173,000

327 ขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 5 บ้ำนลำนหิน 
ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร  
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน  
จดุที่ 1 วำงท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนำดศูนยก์ลำง 
3 นิ้ว ระยะทำง 900.00 เมตร 
จดุที่ 2 วำงท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนำดศูนยก์ลำง 
2 นิ้ว ระยะทำง 730.00 เมตร

435,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน  เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี จ ำนวน 266 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

435,000

328 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองกวกัมอื 
ต ำบลลำนดอกไม ้
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน 1 แห่ง  
รำยละเอยีดตำมแบบรำยกำรที่ก ำหนด  
จดุที่ 2 วำงท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนำดศูนยก์ลำง 
2 นิ้ว รำยละเอยีดตำมแบบรำยกำรที่ก ำหนด

189,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลลำนดอกไม้

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรกกัเกบ็น้ ำใชใ้นกำรอปุโภค
บริโภค และใชใ้นกำรประกอบอำชพี  จ ำนวน 125 ครัวเรือน เพิ่มกำรจำ้งงำน
ในพื้นที่
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

189,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 109/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

329 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บ้ำนวงัน้ ำขำว เชื่อมต่อ
ต ำบลอำ่งทอง 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจรำจรกวำ้ง 
5.00 เมตร ยำว 240.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวำ่ 1,200.00 ตำรำงเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทำงขำ้งละ 0.50 เมตร หรือมปีริมำณ
ลูกรังไมน่้อยกวำ่ 48.00 ลูกบำศกเ์มตร

497,200  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไตรตรึงษ์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 900 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

497,200

330 ขดุลอกคลองสำธำรณะ หมู่ที่ 10  
บ้ำนทุ่งเฉลียว ต ำบลไตรตรึงษ์ 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

1.ขดุลอกคลอง ขนำดปำกกวำ้ง 18.50 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร 
2.ถนนลูกรังคันคลองสองขำ้ง กวำ้ง 4.00 เมตร 
หนำเฉลีย 0.20 เมตร ยำว 570.00 เมตร

399,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไตรตรึงษ์

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรขดุลอกคลอง  มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 250 ครัวเรือน  เกษตกรใน
ชมุชนมนี้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชที่ส ำคัญ เชน่  ขำ้ว ออ้ย 
มนัส ำปะหลัง 500 ไร่ 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

399,000

331 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงแบบ
เซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (สำย
บ้ำนหนองยำว – บ้ำนหนองขำม)
บ้ำนหนองยำว หมู่ที่ 10 
ต ำบลอำ่งทอง 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลำดยำง   
ชว่งที่ 1 ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 0.055 กโิลเมตร
ชว่งที่ 2 ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ระยะทำง 
0.302 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวำ่ 
1,483.00 ตำรำงเมตร

499,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอำ่งทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 500 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 110/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

332 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง
แบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น 
(สำยบ้ำนหนองขำม –   ปั่นป่วน)
บ้ำนหนองขำม หมู่ที่ 11 
ต ำบลอำ่งทอง 
อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

กอ่สร้ำงถนนลำดยำง ผิวจรำจรกวำ้ง 5.00 เมตร 
ระยะทำง 0.292 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อย
กวำ่ 1,460.00 ตำรำงเมตร

487,000  กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอำ่งทอง

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี  โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรกอ่สร้ำงถนน มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชน 1,147 คน  เพื่อสนับสนุนกำร
ขนส่งผลผลิตกำรเกษตร เชน่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง และเพิ่มกำรจำ้งงำนใน
พื้นที่  
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

487,000

333 ปรับปรุงฝำยบ้ำนไร่ (ฝำยพับได้) 
หมู่ที่ 4 ต ำบลวงัไทร 
อ ำเภอคลองขลุง
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงฝำยบ้ำนไร่ (ฝำยพับได้) ขนำดของฝำย 
กวำ้ง 30.00 เมตร สูง 1.32 เมตร (งำนปรับปรุง
ตัวฝำย 5.78 ล้ำนบำท งำนห้องควบคุม ระบบ
ควบคุมอำคำรระบำยน้ ำ งำนระบบไฮดรอลิกและ
ระบบเตือนภยั 26.84 ล้ำนบำท งำนป้องกนัตล่ิง
และท ำนบดิน 7.61 ล้ำนบำท)

50,000,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  โครงกำร
ชลประทำน
ก ำแพงเพชร

2) ภำคประชำสังคม 
เครือขำ่ยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วสิำหกจิ กลุ่มอำชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงฝำยเดิมที่ช ำรุด มอีำยกุำรใชง้ำนเกนิ 20 ปี พร้อมปรับปรุงระบบ
ควบคุมอำคำรระบำยน้ ำ ระบบไฮโดรลิกและระบบเตือนภยั ชว่ยเพิ่มปริมำณกกั
เกบ็น้ ำ 240,000 ลูกบำศกเ์มตร และชว่ยเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำรน้ ำ
 ป้องกนักำรเกดิอทุกภยัในฤดูฝน และชว่ยให้มนี้ ำเพียงพอในฤดูแล้ง ส ำหรับท ำ
กำรเพำะปลูกพืชส ำคัญของจงัหวดั ได้แก ่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง เกษตรกร
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มรีำยได้เพิ่มขึ้น มพีื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่ กลุ่มเป้ำหมำย
เป็นเกษตรกร 850 คน ในพื้นที่อ ำเภอคลองขลุง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
3. ขอ้สังเกตเพิ่มเติม
- เป็นกำรปรับปรุงฝำยที่ด ำเนินกำรโดยโครงกำรชลประทำนก ำแพงเพชร
- พิจำรณำปรับลดอตัรำค่ำใชจ้ำ่ยไมเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
กำรจดัสรรงบประมำณ/กระทรวงกำรคลัง โดยปรับลดค่ำใชจ้ำ่ย
ในส่วนที่ผิดประเภทจ ำแนกค่ำใชจ้ำ่ย จ ำนวน 703,200 บำท 
(ค่ำควบคุมงำน ร้อยละ 1.75)

49,296,800

- เป็นโรงกำรของชลประทำนขนำดเล็ก ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก สทนช. 
จงัหวดัก ำแพงเพชรแล้ว
- เป็นโครงกำรที่เสนอโดยภำคประชำสังคม กลุ่มผู้ใชน้้ ำ ต ำบลวงัไทร อ ำเภอ
คลองขลุง

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 111/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ปรับปรุงฝำยบ้ำนหนองเสือ 
(ฝำยพับได้) หมู่ที่ 8 ต ำบลวงัควง
 อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ปรับปรุงฝำยบ้ำนหนองเสือ (ฝำยพับได้) ขนำด
ของฝำย กวำ้ง 17.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (งำน
ปรับปรุงตัวฝำย 2.07 ล้ำนบำท งำนห้องควบคุม 
ระบบควบคุมอำคำรระบำยน้ ำ งำนระบบไฮดรอ
ลิกและระบบเตือนภยั 23.5 ล้ำนบำท งำนท ำนบ
ดินและงำนป้องกนัตล่ิง 15.05 ล้ำนบำท)

50,000,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  โครงกำร
ชลประทำน
ก ำแพงเพชร

2) ภำคประชำสังคม 
เครือขำ่ยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วสิำหกจิ กลุ่มอำชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1.  โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงฝำยเดิมที่ช ำรุด มอีำยกุำรใชง้ำนเกนิ 9 ปี พร้อมปรับปรุงระบบ
ควบคุมอำคำรระบำยน้ ำ ระบบไฮโดรลิกและระบบเตือนภยั ชว่ยเพิ่มปริมำณกกั
เกบ็น้ ำ 210,000 ลูกบำศกเ์มตร และชว่ยเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำรจดักำรน้ ำ
 ป้องกนักำรเกดิอทุกภยัในฤดูฝน และชว่ยให้มนี้ ำเพียงพอในฤดูแล้ง ส ำหรับท ำ
กำรเพำะปลูกพืชส ำคัญของจ. ได้แก ่ ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง เกษตรกรได้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น มรีำยได้เพิ่มขึ้น มพีื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ กลุ่มเป้ำหมำยเป็น
เกษตรกร 900 คน ในพื้นที่ อ ำเภอพรำนกระต่ำย และ อ ำเภอเมอืง
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
3. ขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
- เป็นกำรปรับปรุงฝำยที่ด ำเนินกำรโดยโครงกำรชลประทำนก ำแพงเพชรแล้ว
- พิจำรณำปรับลดอตัรำค่ำใชจ้ำ่ยไมเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกำรจดัสรร
งบประมำณ/กระทรวงกำรคลัง โดยปรับลดค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนที่ผิดประเภท
จ ำแนกค่ำใชจ้ำ่ย จ ำนวน 703,200 บำท (ค่ำควบคุมงำน ร้อยละ 1.75)
- เป็นโครงกำรที่เสนอโดยภำคประชำสังคม ได้แก ่กลุ่มผู้ใชน้้ ำ ต ำบลท่ำไม ้
อ ำเภอพรำนกระต่ำยและกลุ่มผู้ใชน้้ ำ ต ำบลลำนดอกไม ้อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร

49,296,800

- เป็นโครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก สนทช. 
จงัหวดัก ำแพงเพชรแล้ว

335 ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล 
สำยแยกทำงหลวงหมำยเลข 115 
บ้ำนมำบมะต่ืน ต ำบลไทรงำม 
อ ำเภอไทรงำม จงัหวดัก ำแพงเพชร

ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล กโิลเมตรที่ 
3+000-3+465 ผิวจรำจรกวำ้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทำงกวำ้งขำ้งละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทำง
 0.465 กโิลเมตร

499,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  แขวงทำงหลวง
ชนบทก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน ชว่ยให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ปลอดภยั ในกำรสัญจรและ
ขนส่งสินค้ำเกษตร ได้แก ่ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 5,000 ตัน/ปี 
มกีลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชน จ ำนวน 9,359 คน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

334

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 112/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

336 ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล สำย
แยกทำงหลวงหมำยเลข 1065 - 
บ้ำนจนัทิมำ ต ำบลหนองหลวง
อ ำเภอลำนกระบือ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล กโิลเมตรที่ 4+205 - 
4+640 ผิวจรำจรกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำงกวำ้ง
ขำ้งละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทำง 0.435 
กโิลเมตร

499,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  แขวงทำงหลวง
ชนบทก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน ชว่ยให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ปลอดภยั ในกำรสัญจร และ
ขนส่งสินค้ำเกษตร ได้แก ่ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 4,000 ตัน/ปี 
มกีลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชน จ ำนวน 9,256 คน 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

337 ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล สำย
แยกทำงหลวงหมำยเลข 1065 
บ้ำนวงัแมพ่ำย ต ำบลเขำคีริส 
อ ำเภอพรำนกระต่ำย 
จงัหวดัก ำแพงเพชร

ฉำบผิวทำงแบบสเลอร่ีซีล กโิลเมตรที่ 9+589 - 
10+025 ผิวจรำจรกวำ้ง 6.00 เมตร ไหล่ทำง
กวำ้งขำ้งละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทำง 0.436 
กโิลเมตร

499,000  จงัหวดัก ำแพงเพชร  แขวงทำงหลวง
ชนบทก ำแพงเพชร

1) หน่วยงำนภำครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนชมุชน เป็น
กำรปรับปรุงถนน ชว่ยให้ประชำชนมคีวำมสะดวก ปลอดภยั ในกำรสัญจร และ
ขนส่งสินค้ำเกษตร ได้แก ่ขำ้ว ออ้ย มนัส ำปะหลัง จ ำนวน 4,000 ตัน/ปี 
มกีลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชน จ ำนวน 8,055 คน 
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที

499,000

เห็นควรสนับสนุน ก ำแพงเพชร หน้ำ 113/114



ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

338 พัฒนำและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชำวเขำ 1. พัฒนำและแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกผ้ำปักเมี่ยน 
มง้ ลำหู่ ผ้ำทอกะเหร่ียง โดยกำรอบรมแบ่งเป็น 
3 รุ่นๆ ละ 20 คน 
2. จกัสำนโตกหวำยโบรำณ โดยอบรม 1 รุ่น 
จ ำนวน 20 คน 

411,400  จงัหวดัก ำแพงเพชร  ศูนยพ์ัฒนำรำษฎร
บนพื้นที่สูง 

จงัหวดัก ำแพงเพชร

2) ภำคประชำสังคม 
เครือขำ่ยภำคประชำชน

 ภำคเอกชน กลุ่ม
วสิำหกจิ กลุ่มอำชพี 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุ่ม
เปรำะบำง ผู้สูงอำยุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจำก
1. โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนงำน 3.2 ตำมบัญชที้ำย 
พ.ร.ก. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี โดยยกระดับมำตรฐำนคุณภำพและเพิ่ม
มลูค่ำของสินค้ำและผลิตภณัฑ์ของท้องถิ่นและชมุชน เป็นกำรสร้ำงโอกำสใน
กำรต่อยอดผลิตภณัฑ์ของชนเผ่ำต่ำง ๆ จ ำนวน 80 รำย โดยชว่ยให้ชนเผ่ำ
สำมำรถต่อยอดผลิตภณัฑ์ให้มมีลูค่ำเพิ่มขึ้น ท ำให้รำยได้เพิ่มขึ้น 1,500 บำท/
คน/ปี มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มรำษฎรชำวไทยภเูขำ บ้ำนโละโคะ อ ำเภอโกสัม
พีนคร และบ้ำนป่ำคำ บ้ำนคลองลำน บ้ำนสุขสวรรค์ อ ำเภอคลองลำน
2. โครงกำรมรีำยละเอยีดและสำระส ำคัญครบถว้น มคีวำมเหมำะสมและ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที
3. ขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
- กจิกรรมพัฒนำผลิตภณัฑ์จำกผ้ำปักเมี่ยนฯ โดยกำรอบรม แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ 
ละ 20 คน ค่ำวสัดุเฉล่ีย 440 บำท/คน
- กจิกรรมจกัสำนโตกฯ อบรม 1 รุ่น จ ำนวน 20 คน ค่ำวสัดุเฉล่ีย 550 บำท/คน
- เป็นโครงกำรที่เสนอโดยภำคประชำสังคม ได้แก ่กลุ่มรำษฎรชำวไทยภเูขำบ้ำน
โละโคะ อ ำเภอโกสัมพีนครและบ้ำนป่ำคำ บ้ำนคลองลำน บ้ำนสุขสวรรค์ 
อ ำเภอคลองลำน

411,400

276,432,400 275,026,000รวม 338 โครงการ
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วย
ไขก่ าแพงเพชร

อบรมพัฒนากระบวนการ ฝึกปฏบิัติในแปลง
เรียนรู้และแปลงสาธติการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปลูกกล้วยไข ่ตามหลัก GAP สนับสนุนวสัดุ
การเกษตร อาทิ หน่อกล้วยไข ่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคม ี
อปุกรณ์ระบบให้น้ า

           5,541,400  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานเกษตร
จงัหวดัก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกล้วยไข่
 แต่ขาดความคุ้มค่าในการใชง้บประมาณ (จ านวนกลุ่มเปูาหมายน้อยเมื่อเที่ยบ
กบังบประมาณที่ใช ้คิดเป็นต้นทุนต่อราย 12,594 บาท/ราย)

2 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะกอก 
ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดพื้นที่
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อยกวา่ 1,160 ตาราง
เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

              459,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ามะเขอื

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร แต่ขาดเอกสารอนุญาตใชพ้ื้นที่ในที่ดินของเอกชนเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

3 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา 
ต าบลท่ามะเขอื อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร 
พื้นที่ 1,640.00 ตารางเมตร เทพื้นลานคอนกรีต
เสริมเหล็กมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 877.00 ตารางเมตร
 หนา 0.12 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ามะเขอื

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร แต่ขาดเอกสารอนุญาตใชพ้ื้นที่ในที่ดินของเอกชนเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

4 พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชพี
ของกลุ่มแรงงานในชมุชน

          10,436,500  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการพัฒนาทักษะอาชพีของแรงงาน ไม่
แสดงถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น
  

จังหวัดก าแพงเพชร

ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงนิกู้
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนที่

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 1/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

 1.1 ฝึกอบรมสร้างอาชพีเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
จ านวน 20 คน 33 รุ่น รวม 660 คน (อบรม 18 
ชั่วโมง 3 วนั) โดยเน้นการฝึกอบรมด้านชา่ง  การ
พัฒนาปรับปรุงสาธารณสมบัติ ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเคร่ืองมอื เป็นต้น

           2,198,720  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

1.2 ฝึกอบรมยกระดับฝีมอืเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน จ านวน 20 คน 45 รุ่น (อบรม 30 ชั่วโมง
 5 วนั) โดยเน้นการฝึกอบรมด้านชา่ง การพัฒนา
ปรับปรุงสาธารณสมบัติ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองมอื เป็นต้น

           4,583,250  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

1.3 ฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชพีการขายของ
ออนไลน์ จ านวน 20 คน 11 รุ่น

              543,730  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานพัฒนา
ฝีมอืแรงงาน
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

1.4 ส่งเสริมการประกอบอาชพี จ านวน 20 คน 
78 ต าบล รวมทั้งส้ิน 1,560 คน โดยจา้งแรงงานที่
ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือสร้าง
สาธารณะสมบัติของชมุชน เคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้น
การประกอบอาชพีในชมุชน

           2,613,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

1.5 สร้างงาน สร้างอาชพี สรางรายได้ ให้แรงงาน
ในชมุชน (จดังาน แนะน างาน แสดงนิทรรศการ)

              497,800  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานจดัหา
งานจงัหวดั
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 2/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

5 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายเขาไกเ่ขี่ย 
หนองจระเข ้ต าบลท่าไม ้หมู่ที่ 9 
บ้านหนองกวกัมอื 
ต าบลลานดอกไม ้
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนลูกรัง กโิลเมตรที่ 0+000 - 0+900
ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

6 กอ่สร้างถนนลูกรัง สายเขาไกเ่ขี่ย 
บ้านปักมะหวา้ ต าบลบ้านพราน 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวกัมอื 
ต าบลลานดอกไม ้
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนลูกรัง กโิลเมตรที่ 0+000 - 0+900
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ระยะทาง 0.900 กโิลเมตร

              453,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

7 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1242 
ตอนควบคุม 0100 ตอนโค้งวไิล - 
เขาน้ าอุ่น ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
1242 ตอนควบคุม 0100  ตอน โค้งวไิล -
เขาน้ าอุ่น ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 5+000 - 
กโิลเมตรที่ 7+000  ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

8 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1280 
ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งมหาชยั
 - ระหาน ต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1280
 ตอนควบคุม 0100  ตอนทุ่งมหาชยั - ระหาน 
ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 40+000 - กโิลเมตรที่ 
41+000  ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

9 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม
 0102  ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 
ต าบลบึงสามคัคี อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1074 
ตอนควบคุม 0102 ตอนทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน 
ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 37+775 - กโิลเมตรที่ 
40+225  
ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 3/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

10 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม
 0100  ตอน คลองแมล่าย - 
อุ้มผาง ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117
ตอนควบคุม 0100  ตอน คลองแมล่าย - อุ้มผาง 
ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 30+500 - กโิลเมตรที่ 
32+750 ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

11 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 
0901  ตอน โนนปอแดง - ปากดง 
ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย
เลข 1 ตอนควบคุม 0901  ตอน โนน
ปอแดง - ปากดง ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 390+800
- กโิลเมตรที่ 391+700 LT. ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

12 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม
 0102  ตอนบ่อถ้ า - วงัปลาอา้ว 
ต าบลบ่อถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี
 จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
1112 ตอนควบคุม 0102  ตอนบ่อถ้ า - วงัปลา
อา้ว ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 12+000 - กโิลเมตรที่ 
15+400  ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

13 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม
 0201  ตอน เขาชนกนั - 
มอตะแบก ต าบลปางมะค่า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย
เลข 1072 ตอนควบคุม 0201  ตอน 
เขาชนกนั - มอตะแบก ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 
72+000 - กโิลเมตรที่ 74+000  ปริมาณ 1 สาย
ทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 4/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

14 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม
 0200  ตอน หาดชะอม - 
ก าแพงเพชร ต าบลวงับัว / 
ต าบลคณฑี อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย
เลข 1084 ตอนควบคุม 0200  ตอน หาดชะอม -
 ก าแพงเพชร ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 86+750 -
กโิลเมตรที่ 89+000  ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

15 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวทาง
หลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม
 0101 ตอนสลกบาตร - ทุ่งสนุ่น 
ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย
เลข 1074 ตอนควบคุม 0101  ตอน สลกบาตร -
 ทุ่งสนุ่น ระหวา่ง กโิลเมตรที่ 0+000 - กโิลเมตรที่
 1+700  ปริมาณ 1 สายทาง

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

16 กอ่สร้างท่อระบายน้ า 
ปากคลองคูน้อย ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อระบายน้ าปากคลอง ขนาด 2 ชอ่ง 
ขนาด 1.50x1.50 เมตร จ านวน 1 แห่ง

           5,700,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

17 กอ่สร้างอาคารปากคลองซอย 
2L-MC กโิลเมตร 16+ 998 
ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างอาคารปากคลองซอย 2L-MC กโิลเมตร 
16+ 998  ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  จ านวน 1 
แห่ง

           4,500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างอาคารปากคลอง ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 5/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

18 ซ่อมแซมคันคลอง พร้อมอาคาร
ประกอบคลอง 1L-MC กโิลเมตร 
21 ต าบลถ้ ากระต่ายทอง 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ซ่อมแซมคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ 
ขนาดท่อ 1.00 เมตร 2 ชอ่ง จ านวน 1 แห่ง

           1,500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการซ่อมแซมคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

19 กอ่สร้างท่อลอดถนนคลองส่งน้ า
สาย 1L-1R-2L-MC กโิลเมตร
2+830 ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดถนน ขนาด 2 ชอ่ง 
ขนาด 2.10x2.10 เมตร จ านวน 1 แห่ง

           2,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

20 งานเสริมคันคลองส่งน้ าสาย 
1R-2L-MC กโิลเมตร 5+047 ถงึ 
กโิลเมตร 6+269 ต าบลเขาคีริส  
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ซ่อมแซมเสริมคันคลองดินถมบดอดัแน่นและ
ลูกรังบดอดัแน่น ความยาว 1,222.00 กโิลเมตร

           2,590,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการซ่อมแซมคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

21 ขดุลอกคลองบริเวณประตูน้ าใหญ่ 
หมู่ที่ 4 ต าบลวงัตะแบก 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 11.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ความลึกใหม่
เฉล่ีย 4.00 เมตร 650.00 เมตร

              500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

22 กอ่สร้างท่อลอดถนนคลองส่งน้ า
สาย 1R-1L-1R-2L-MC กโิลเมตร 
7+380 ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดถนน ขนาด  1 ชอ่ง 
ขนาด 2.10 x2 .10 เมตร จ านวน 1 แห่ง

           1,640,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 6/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

23 กอ่สร้างท่อลอดถนนคลองส่งน้ า
สาย 2R-1R-2L-MC กโิลเมตร 
17+200 ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดถนน ขนาด 2 ชอ่ง 
ขนาด 2.10x2.10 เมตร จ านวน 1 แห่ง

           2,800,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

24 กอ่สร้างท่อลอดถนนคลองส่งน้ า
สาย 1L-1L-1R-1R-2L-MC 
กโิลเมตร 1+700 ต าบลหนองหลวง
 อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดถนน ขนาด 2 ชอ่ง 
ขนาด 2.10x2.10 เมตร จ านวน 1 แห่ง

           2,500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

25 ปรับปรุงระบบคันคูน้ า หมู่ 5 
บ้านลาดขยนั ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงระบบคันคูน้ า ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 
1 ชอ่ง พร้อมดาดคอนกรีตคูส่งน้ า จ านวน 1 แห่ง

              800,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงระบบคันคูน้ า ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

26 งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมเสริม
ท่อลอดถนนบ้านโพธิส์วสัด์ิ 
ต าบลสระแกว้ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและเสริมท่อลอดถนน  
ขนาด 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว

              700,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

27 งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมเสริม
ท่อลอดถนนบ้านหมอไม ้
ต าบลสระแกว้ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและเสริมท่อลอดถนน    
ขนาด 1 เมตร จ านวน 1 แถว

              700,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 7/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

28 ขดุลอกคลองน้ าเพื่อการเกษตรจาก
เขตหมู่ที่ 6 ถงึ วดัหนองแขม หมู่ที่ 
8 ต าบลวงัตะแบก 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ความลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 800.00 เมตร

              270,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

29 งานซ่อมแซมคันคลองและท่อลอด
ถนนบ้านทุ่งมหาศาล ต าบลมหาชยั
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและซ่อมแซมท่อลอดถนน
ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร จ านวน 2 ชอ่ง

           2,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

30 งานซ่อมแซมคันคลองและท่อลอด
ถนนบ้านแกว้สุวรรณ ต าบลมหาชยั
 อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและเรียงหินปูองกนัการกดัเซาะ
หน้าและท้ายท่อลอดถนน ขนาด 
15.00x15.00 เมตร 2 ฝ่ัง

              750,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

31 งานซ่อมแซมคันคลองและท่อลอด
ถนนบ้านแมย่ื้อ ต าบลหนองไมก้อง
 อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและซ่อมแซมท่อลอดถนน  
ขนาด 2.00 X 2.00 เมตร จ านวน 1 ชอ่ง

           1,500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

32 งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมเสริม
ท่อลอดถนนบ้านสระแกว้ 
ต าบลสระแกว้ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและเสริมท่อลอดถนน 
ขนาด 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว

              700,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 8/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

33 งานซ่อมแซมคันคลองพร้อมเสริม
ท่อลอดถนนบ้านพิกลุทอง 
ต าบลนิคมทุ่งโพธิท์ะเล 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมคันคลองและเสริมท่อลอดถนน 
ขนาด 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว

              500,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา

ท่อทองแดง

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงคันคลอง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

34 ขดุลอกคลองน้อยเพื่อการเกษตร 
เรียบถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่
 10 ต าบลวงัตะแบก
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ความลึกใหม่
เฉล่ีย 3.00 เมตร 680.00 เมตร

              337,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

35 ขดุลอกคลองสายใหมจ่ากบริเวณ
ปากท่อคอนกรีต ถงึ ประตูน้ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลวงัตะแบก 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 6.00 
เมตร กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ความลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 660.00 เมตร

              239,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

36 ขดุลอกคลองหลังโรงเรียนนาปุา
แดง หมู่ที่ 1 ต าบลคุยบ้านโอง 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร 
กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ความลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 900.00 เมตร

              200,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านมอเศรษฐี 4 เชื่อมสาย
บ้านมอเศรษฐี 2 - บ้านทุ่งหญ้าคา
 หมู่ที่ 10 ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 
0+000 - 0+258 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 
0.258 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านมอเศรษฐี 2 - บ้านทุ่ง
หญ้าคา หมู่ที่ 10 บ้านมอเศรษฐี 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0+000-
0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 9/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไร่ทรัพยสุ์วรรณ หมู่ที่ 11 
บ้านคลองปิ่นโต ต าบลคลองน้ าไหล
 อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 
0+000 - 0+258 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 0.258 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบึงหล่ม – คลองใหญ่ใต้ 
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหญ้าคา 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0+000
- 0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 
กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองหัวแหวน - บึงหล่ม 
หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวแหวน 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 
0+000 - 0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านใหมช่ยัทอง 2  หมู่ที่ 14 
บ้านใหมช่ยัทอง ต าบลคลองน้ าไหล
 อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 
0+000 - 0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกระเหร่ียง หมู่ที่ 16 
บ้านสามคัคีธรรม 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 
0+000 - 0+175 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 0.175 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 10/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคันคลองปิ่นโต หมู่ที่ 19 
บ้านชยัมงคล ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองน้ าไหลเหนือพัฒนา 
2 หมู่ที่ 21 บ้านคลองน้ าไหลเหนือ
พัฒนา ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองน้ าไหลเหนือพัฒนา 
10 หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาไหล 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+258 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.258 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองใหญ่ใหม ่- คลอง
ใหญ่ใต้ หมู่ที่ 24 บ้านคลองใหญ่
ใหม ่ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้าน ใหมศ่รีสุวรรณ 12 
หมู่ที่ 25 บ้านใหมศ่รีสุวรรณ 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+245 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.245 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 11/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบึงหล่ม - คลองใหญ่ใต้ 
หมู่ที่ 26 บ้านบึงทรัพยเ์จริญ 
ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กโิลเมตรที่ 0+000 -
0+172 ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.172 กโิลเมตร

              499,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

50 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 2 
บ้านเนินมะกอก ต าบลเทพนิมติ 
เชื่อม หมู่ที่ 4 ต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
7.00 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 1.880 กโิลเมตร

              497,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

51 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิเ์อน 
เชื่อม หมู่ที่ 14 ต าบลวงัชะโอน 
อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
7.00 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ระยะทาง 1.860 กโิลเมตร

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

52 ขดุลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านวงัเจา้ 
ต าบลเทพนิมติ อ าเภอบึงสามคัคี 
เชื่อม ต าบลวงัแขม 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย
16.00 เมตร กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร ระยะทาง 0.340 กโิลเมตร

              497,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพนิมติ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

53 กอ่สร้างฝายน้ าล้นพร้อมทางขา้ม
คลองมอวรรณทอง จดุที่ 1 หมู่ที่ 5
 บ้านมอวรรณทอง 
ต าบลคลองแมล่าย 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างฝายน้ าล้นพร้อมทางขา้ม ขนาดสันฝาย
กวา้ง 10.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร 
พร้อมทางขา้มกวา้ง 8.00 เมตร

              495,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองแม่

ลาย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างฝาย ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 12/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

54 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดชอ่งเดียว บริเวณ
ทางขา้มคลองบ้านหนองปากดง 
จดุที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง 
ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 2.10 x 2.10 x 10.00 เมตร ชนิดชอ่งเดียว
มมุเฉยีง 15 องศา

              500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หลวง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

55 ขดุลอกล าคลองอเีกง้หมู่ที่ 13 
บ้านใหมเ่ริงกะพง ต าบลหินดาต 
อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกล าคลอง ขนาดปากกวา้ง 18.00 เมตร 
กน้กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.00 เมตร หรือมปีริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
13,200 ลูกบาศกเ์มตร

              490,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาต

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

56 ขดุลอกคลองสายท้ายฝายน้ าล้น
หนองคล้า หมู่ที่ 4 บ้านระหาน 
ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปากคลองกวา้ง 6.00 เมตร          
กน้กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ความยาว 600.00 เมตร

              140,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัชะโอน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

57 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมส าเร็จรูป 
หมู่ที1่6 บ้านปางสามคัคี 
ต าบลโพธิท์อง อ าเภอปางศิลาทอง
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร  
จ านวน 3 จดุ  จดุละ 12 ท่อน

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

58 กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน่้ า
ปิง หมู่ที่ 4 ต าบลลานดอกไม ้
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน่้ าปิง
ความยาว 200.00 เมตร

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมอืง

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

59 กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน่้ า
ปิงหมู่ที่ 16 ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิงริมแมน่้ าปิง
ความยาว 200.00 เมตร

          10,000,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมอืง

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง ไมแ่สดง
ถงึการสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 13/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

60 สร้างงานสร้างอาชพีเพื่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชวีติและแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หลักสูตรฝึก
วชิาชพีการจดัและตกแต่งสวนหยอ่ม

ส่งเสริมการจา้งงาน สร้างอาชพี ส่งเสริมการ
ประกอบอาชพีส าหรับกลุ่มผู้ต้องขงัในเรือนจ าฯ 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละไมเ่กนิ 30 คน รวม 60 คน
กจิกรรมอาทิ 
1) การเตรียมประกอบอาชพี 
2) ศึกษาเรียนรู้ในการจดัสวนหยอ่ม 
3) ออกแบบและเขยีนแบบสวนหยอ่ม 
4) การปฏบิัติการจดัตกแต่งสวนหยอ่ม (การปรับ
พื้นที่ การเลือกพรรณไม ้การดูแลรักษาและก าจดั
วชัพืช) โดยมวีสัดุประกอบการฝึก อาทื 
ไมด้อก ไมป้ระดับ รถตัดหญ้า เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม ้
เล่ือย จอบ พล่ัว เป็นต้น

              114,400  จงัหวดัก าแพงเพชร  เรือนจ ากลาง
ก าแพงเพชร

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขา่ยภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวสิาหกจิ

 กลุ่มอาชพี กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการฝึกวชิาชพีกลุ่มผู้ต้องขงั ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

61 ขดุลอกคลองเจา้พระยา หมู่ที่ 7 
ต าบลพรานกระต่าย 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 6.00 เมตร
กน้คลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 1.00 เมตร
ความลึกใหมเ่ฉล่ีย 3.00 เมตร 650.00 เมตร

              250,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

62 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1132 
บ้านท่าไมแ้ดง ต าบลท่าไม ้
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณ กโิลเมตรที่ 
6+600 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

63 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 112 
บ้านสระแกว้ ต าบลสระแกว้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณ กโิลเมตรที่ 
7+900 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

64 ขดุลอกแกม้ลิงบริเวณหน้าประตูน้ า
หมู่ที่ 4 ต าบลวงัตะแบก 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากสระบนกวา้งเฉล่ีย 45.00 เมตร 
ปากสระบนยาวเฉล่ีย 60.00 เมตร ความลึกใหม่
เฉล่ีย 5.00  เมตร

              440,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ส านักงานปูองกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั

จงัหวดัก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกแกม้ลิง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 14/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

65 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1065 
บ้านคุยปุายาง ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 8+800 
ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

66 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1 
บ้านหนองปิ้งไก ่ต าบลนครชมุ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 2+7300
 และ กโิลเมตรที่ 2+925 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

67 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 101 
บ้านคลองพิไกร ต าบลวงัตะแบก 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 
1+900 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

68 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 101 - บ้านปุาแดง
กลาง ต าบลถ้ ากระต่ายทอง 
อ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดั
ก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 11+589
 และ กโิลเมตรที่ 11+650 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

69 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1 - 
บ้านท่าไมแ้ดง ต าบลลานดอกไมต้ก
อ าเภอโกสัมพีนคร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 
6+800 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

70 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1084 
บ้านคลองเจริญ ต าบลพานทอง 
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 21+500
 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 15/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

71 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1065 
บ้านจนัทิมา ต าบลหนองหลวง
อ าเภอลานกระบือ 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 2+500  
 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

72 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 115 
บ้านลานกระด่ี ต าบลหนองทอง 
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 10+200
 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

73 ติดต้ังราวกนัอนัตราย สายทาง
หลวงหมายเลข 1065 
บ้านวงัแมพ่าย ต าบลเขาคีริส 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ติดต้ังราวกนัอนัตราย บริเวณกโิลเมตรที่ 7+100  
 ความยาว 204 เมตร

              498,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  แขวงทางหลวง
ชนบทก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังราวกนัอนัตราย ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าคล้อ ต าบลวงับัว 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,045.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.00-0.50 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงับัว

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสายริมแมน่้ า หมู่ที่ 1
 บ้านใหมสุ่ขสมบูรณ์ ต าบลแมล่าด
 อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
242.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.20 หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 
968.00 ตารางเมตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแมล่าด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

76 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้านเส้นนาโนนมะพอก 
หมู่ที่ 2 บ้านแมล่าดใหญ่ 
ต าบลแมล่าด อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
242.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
เฉล่ียขา้งละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 968.00 ตารางเมตร

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแมล่าด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านวงัตะล่อม ต าบลวงัยาง
 อ าเภอคลองขลุง
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 985.00 ตารางเมตร

              447,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงัยาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 16/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

78 ขดุลอกคลองแขยง ชว่งที่ 3 หมู่ที่ 9
 เชื่อม หมู่ที่ 12 พร้อมอาคาร
ควบคุมน้ าและอาคารยกระดับน้ า 
ต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 25.00 เมตร ลึกไมน่้อย
กวา่ 5.00 เมตร ความยาว 1.675 เมตร
ปริมาณดินขดุ 55,000 ลูกบาศกเ์มตร

           4,075,600  จงัหวดัก าแพงเพชร  ศูนย ์ปภ. เขต 8 กพ. 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

79 ขดุลอกคลองแขยง ชว่งที่ 4 หมู่ที่ 
12 เชื่อม หมู่ที่ 10 ต าบลไตรตรึงษ์
 อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 25.00 เมตร ลึกไมน่้อย
กวา่ 4.50 เมตร ความยาว 1.755 เมตร
ปริมาณดินขดุ 46,750 ลูกบาศกเ์มตร

           1,911,600  จงัหวดัก าแพงเพชร  ศูนย ์ปภ. เขต 8 กพ. 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

80 ขดุลอกคลองแขยง ชว่งที่ 5 หมู่ที่ 9
 เชื่อม หมู่ที่ 13 พร้อมอาคาร
ระบายน้ าและอาคารยกระดับน้ า 
ต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 25.00 เมตร ลึกไมน่้อย
กวา่ 5.00 เมตร ความยาว 4.650 เมตร 
ปริมาณดินขดุ 175,000 ลูกบาศกเ์มตร

          10,224,000  จงัหวดัก าแพงเพชร  ศูนย ์ปภ. เขต 8 กพ. 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

81 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง กพ. ถ 78-019 สายบ้าน
มอมะนาว - คลองแขยง หมู่ที่ 6 
บ้านมอมะนาว ต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
5.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรือ
รวมเป็นพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 825.00 ตารางเมตร

              498,200  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสักงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

82 ติดต้ังปูายบอกทางในเขตเทศบาล
เมอืงก าแพงเพชร

ติดต้ังปูายบอกทางในเขตเทศบาลเมอืง
ก าแพงเพชร เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ จ านวน 
383 ปูาย
  

           5,820,000  เทศบาลเมอืง
ก าแพงเพชร

 เทศบาลเมอืง
ก าแพงเพชร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการติดต้ังปูายบอกทาง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

83 ขดุลอกคลองสมอโคน หมู่ที่ 11 
บ้านขนุแผนพัฒนา ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง กวา้งเฉล่ีย 16.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 
4.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 17/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

84 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 สายกลางบ้าน  หมู่ที่  14  
บ้านวงัทองหลาง ต าบลเทพนคร  
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกวา้ง  
5.00  เมตร  ระยะทาง  250.00  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.05  เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่  
1,125.00  ตารางเมตร

              496,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

85 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายวดับ้านไร่เกา่ - โรงเรียนบ้านไร่
 หมู่ที่ 3 บ้านไร่  ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  
จงัหวดัก าแพงเพชร

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร
 ระยะทาง 250.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,250.00 ตารางเมตร

              496,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

86 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านไทรยอ้ยเชื่อมบ้านศรีนคร 
 หมู่ที่  17  บ้านไทรยอ้ย 
ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00
 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,020.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

              485,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

87 ซ่อมแซมถนนลูกรังนาโมง่ หมู่ที่ 4 
บ้านท่าไม ้– หมู่ที่ 14 
บ้านหนองมะคึก  ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

88 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
บ้านน้ าดิบมะพร้าว ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

89 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายดงมะไฟ หมู่ที่ 11 
บ้านขนุแผนพัฒนา ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 18/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

90 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายเกาะน้ าโจน  หมู่ที่ 4  
บ้านท่าไม ้ต าบลท่าไม ้
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

91 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายคันคลองหนองประดู่ หมู่ที่ 6 
บ้านน้ าดิบมะพร้าว ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

92 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายคันคลองแมร่ะกา หมู่ที่ 10 
บ้านคลองสงกรานต์ ต าบลท่าไม ้
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

93 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายคันคลองวงัตาปอ หมู่ที่ 12 
บ้านไร่พัฒนา ต าบลท่าไม ้
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

94 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายแมร่ะกา บริเวณฝ่ังขวา 
หมู่ที่ 12 บ้านไร่พัฒนา  ต าบลท่า
ไม ้อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

95 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายคันคลองสมอโคน หมู่ที่ 6 
บ้านน้ าดิบมะพร้าว ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

96 ซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลอง 
หมู่ที่ 13 บ้านนาทองค า ต าบลท่า
ไม ้อ าเภอพรานกระต่าย  จงัหวดั
ก าแพงเพชร

ซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลอง กวา้งเฉล่ีย 4.00 
เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 
เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 19/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

97 กอ่สร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
แน่น สายหนองทับฟูา หมู่ที่ 6 
บ้านน้ าดิบมะพร้าว  ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอดัแน่น 
กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

98 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั 
(สายคันคลอง) หมู่ที่ 11 
บ้านขนุแผนพัฒนา ต าบลท่าไม ้ 
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

99 ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั
 สายคันคลองสามแยกแมร่ะกา – 
ไปคลองผู้วา่ฯ ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 12 
บ้านไร่พัฒนา  ต าบลท่าไม ้
อ าเภอพรานกระต่าย  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอดั กวา้งเฉล่ีย 
4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไม้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

100 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยก านันจติร บนถนนทาง
หลวงท้องถิ่นเลขที่ กพ.ถ.89-038 
 หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ าอุ่น 
ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 920.00 ตารางเมตร 
ไมม่ไีหล่ทาง

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาต

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

101 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยคลองอ านวย  บนถนน
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กพถ.
89-105   หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง 
ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 214.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,070.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.00-0.50 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาต

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 20/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

102 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรวมใจ รหัสสายทาง กพ.ถ 
54-060 หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล 
ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง
 จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 235.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
1,175.00 ตารางเมตร รวมพื้นที่หูชา้งรับทางเล้ียว
(ถา้มี) ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร (ลูกรังเฉพาะ
ปิดขอบทาง)

              495,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางตาไว

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

103 ขดุลอกคลองส่งน้ าสายหนองคูยา 
ถงึบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 8 บ้านไผ่งาม 
ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปากคลองกวา้ง 5.00 เมตร กน้กวา้ง
 1.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาว 2,828.00 
เมตร

              457,200  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัชะโอน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

104 ขดุลอกคลองสายหนองตาชนั จาก
หมู่ 3 – หมู่ที่ 13 บ้านชยัมงคล 
ต าบลวงัชะโอน อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปากคลองกวา้ง 13.00 เมตร 
กน้กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความยาว 
770.00 เมตร

              212,300  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัชะโอน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

105 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 5  เชื่อมแมน่้ าปิง หมู่ที่ 5
 บ้านท่าตะคร้อ ต าบลเทพนคร 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.50
 เมตร ระยะทาง 182.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 637.00 ตารางเมตร

              264,100  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

106 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 22 เชื่อมคันคลอง 
หมู่ที่ 22  บ้านหนองสุบิน  
ต าบลเทพนคร  
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร  ระยะทาง 295.00  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,180.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.30 
เมตร

              496,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

107 ขดุลอกแกม้ลิง หมู่ที่ 7 
บ้านคลองสีนวลเหนือ 
ต าบลธ ามรงค์
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด หรือปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
13,600.00 ลูกบาศกเ์มตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธ ามรงค์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกแกม้ลิง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

108 ขดุลอกคลองระบายน้ า สายทาง
บ้านคลองสีนวลเหนือ-บ้านหนอง
โมกพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านคลองสี
นวลเหนือ จงัหวดัก าแพงเพชร

ปากคลองกวา้ง 6.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 2.00 
เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 11,250 ลูกบาศกเ์มตร

              420,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธ ามรงค์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 21/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

109 ขดุลอกแกม้ลิง (ฝาย มข.2527) 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองสีนวลเหนือ 
ต าบลธ ามรงค์ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปากกวา้ง 30.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 
6.00 เมตร หรือปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
13,650 ลูกบาศกเ์มตร

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธ ามรงค์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกแกม้ลิง ไมแ่สดงถงึการ
สร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

110 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 7 
บ้านคลองสีนวลเหนือ 
ต าบลธ ามรงค์  
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมขนาด 1.80*1.80 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร (ชนิด 1 ชอ่งทาง)

              435,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธ ามรงค์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

111 กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแผ่นดิน 
ต าบลสระแกว้ 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร  
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80
 x 1.80 เมตร  ความยาว 10.00 เมตร ชนิด 1 
ชอ่ง ไมม่มีมุเฉล่ียง พร้อมประตูระบายน้ า

              333,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระแกว้

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

112 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น 
(สายบ้านจอมแขวน – บ้านดาด
ทองเจริญ)  บ้านดาดทองเจริญ  
หมู่ที่  12 ต าบลอา่งทอง 
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.236 กโิลเมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อย
กวา่ 1,416.00 ตารางเมตร

              491,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลอา่งทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

113 กอ่สร้างถนนลาดยาง  แบบเซอร์
เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (สายกม. 4) 
 บ้านบ่อกลางดง หมู่ที่  13 ต าบล
อา่งทอง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 เมตร ระยะทาง 0.236 กโิลเมตร 
หรือมพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 1,428.00 ตารางเมตร

              496,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลอา่งทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

114 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 6 
บ้านรังแถว ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              310,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 22/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

115 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปอแดง ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              310,700   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

116 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม สายคลอง
ร่วมจาน หมู่ที่ 4 บ้านวงัสลักพระ 
ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

117 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณ
คลองหนองตะลุมพุก หมู่ที่ 6 
บ้านรังแถว ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

118 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 6 
บ้านรังแถว ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

119 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปอแดง ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

120 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปอแดง ต าบลสลกบาตร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

121 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่ 2 
บ้านโนนปอแดง ต าบลสลกบาตร  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ ขนาด 2 
ชอ่ง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสลกบาตร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างท่อลอดถนน ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 23/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

122 กอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านสายหมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 7    
 หมู่ที่ 11 บ้านปากดง 
ต าบลวงัหามแห                 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี             
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 850.00 ตารางเมตร

              475,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัหามแห

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

123 กอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านสายหมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 8    
หมู่ที่  12 บ้านหนองมว่งพัฒนา    
 ต าบลวงัหามแห                 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 900.00 
ตารางเมตร

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัหามแห

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

124 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิศ์รี ต าบลโค้งไผ่ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,050.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโค้งไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

125 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้งถนน 
สายซับน้ าโจน-สัมฤทธิ ์1 หมู่ที่ 6 
บ้านสัมฤธิ ์ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 235.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 1,175.00 ตารางเมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

126 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
คลองส่งน้ าสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ 
ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 7.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 
2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร

              351,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

127 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
คลองแมต่ะพน หมู่ที่ 3 
บ้านหนองผักหนาม 
ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 15.00 เมตร กน้คลองกวา้ง
 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 720.00 
เมตร

              494,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 24/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

128 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
คลองแมต่ะพน หมู่ที่ 4 
บ้านคลองสมบูรณ์ 
ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 14.00 เมตร กน้คลองกวา้ง
 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 660.00 
เมตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

129 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
คลองส่งน้ าสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 5 บ้านดงพระจนัทร์ 
ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 7.00 เมตร กน้คลองกวา้ง 
2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร

              361,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

130 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
คลองแมต่ะพน หมู่ที่ 7 บ้านท่าขา้ม
 ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 12.00 เมตร กน้คลองกวา้ง
 6.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 740.00 
เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

131 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
คลองแมต่ะพน หมู่ที่ 6 
บ้านสัมฤทธิ ์ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้ง 15.00 เมตร กน้คลองกวา้ง
 5.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว 690.00 
เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

132 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขดุ
สระประมง หมู่ที่ 8 บ้านโกรกน้ าซึม
 ต าบลคลองสมบูรณ์
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุสระ ขนาดปากคลองกวา้ง 80.00 เมตร 
กน้คลองกวา้ง 50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร

              496,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลอง

สมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุสระน้ า ไมแ่สดงถงึการสร้างงาน
สร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

133 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนสาย กพ.ถ.74-004 
หมู่ที่ 3 บ้านสามง่าม ต าบลวงับัว 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,045.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.00-0.50 เมตร

              500,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงับัว

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 25/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

134 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนเลียบริมแมน่้ าปิง 
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะล าใย ต าบลวงับัว
 อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,045.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 0.00-0.50 เมตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงับัว

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

135 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางถนนสายหมู่ที่ 8 
บ้านวงับัว-หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวา่ง 
หมู่ที่ 8 บ้านวงับัว ต าบลวงับัว 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,040.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.00-0.30 เมตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงับัว

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

136 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย กพ.ถ.41-007 บ้านอู่ส าเภา-
บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 3 บ้านโนน
มะกอก ต าบลท่ามะเขอื        
อ าเภอคลองขลุง                
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,160.00 ตารางเมตร

              497,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ามะเขอื

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

137 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย กพ.ถ.41-005 สายเลียบ
คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดงประดา-บ้านวงัน้ าแดง 
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 ต าบลท่ามะเขอื 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
289.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,156.00 ตารางเมตร

              498,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ามะเขอื

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

138 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่ ต าบลคลองขลุง
 อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 1,200.00 ตารางเมตร

              480,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

139 ขดุลอกคลองดู่ หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่
 ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดปากคลองกวา้งเฉล่ีย 20.00 เมตร กน้คลอง
กวา้งเฉล่ีย 12.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 
530.00 เมตร

              405,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขลุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 26/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

140 กอ่สร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมฟื่นฝูงานโครงสร้างพื้นฐาน
 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านวงัตะล่อม ต าบลวงัยาง
 อ าเภอคลองขลุง จงัหวดั
ก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 660.00 ตารางเมตร

              296,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงัยาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

141 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านวงัน้ า ต าบลวงัยาง 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน่้อยกวา่ 324.00 ตารางเมตร

              150,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงัยาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

142 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านวงัน้ า ต าบลวงัยาง 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน่้อยกวา่ 348.00 ตารางเมตร

              306,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 เทศบาลต าบล
วงัยาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

143 ขดุลอกคลองคันแหลม หมู่ที่ 7 
บ้านทุ่งมน ต าบลวงัไทร 
อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองยาว 1,000.00 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวงั
ไทรก าหนด

              480,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัไทร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

144 ขดุลอกคลอง ซอยสายกลุ่ม ทรบ. 
หมู่ที่ 11 บ้านอา่งทอง ต าบลวงัไทร
 อ าเภอคลองขลุง              
จงัหวดัก าแพงเพชร

ชว่งที่ 1 ขดุลอกคลองยาว 875.00 เมตร
ชว่งที่ 2 ขดุลอกคลองยาว 1,500.00 เมตร 
ชว่งที่ 3 ขดุลอกคลองยาว 184.00 เมตร

              487,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัไทร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

145 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเนินบ่อ-บ้านบึงเสือเต้น 
หมู่ที่ 11 บ้านเนินบ่อ ต าบลวงัแขม
อ าเภอคลองขลุง               
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังสองไหล่
ทางลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,115.00 ตารางเมตร

              499,500  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัแขม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

146 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง หมู่ที่ 14 
ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
294.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังสองไหล่
ทางลูกรังกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,176.00 ตารางเมตร

              499,500  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัแขม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 27/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

147 ขดุลอกคลองสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหันตรา 
ต าบลวงัแขม อ าเภอคลองขลุง
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลอง ปากคลองใหมก่วา้งเฉล่ีย 9.00 
เมตร ลึกใหมโ่ดยเฉล่ีย 3.50 เมตร 
กน้คลองกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 1,370.00 
เมตร ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,210.23 
ลูกบาศกเ์มตร

              499,000  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัแขม

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

148 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ่อส่ีวา หมู่ที่ 1 
บ้านหนองไมก้อง ต าบลหนองไม้
กอง
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร

              467,700   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

149 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเอกมงคล หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่งรวงทอง ต าบลหนองไมก้อง
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร

              472,500   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

150 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสสายทาง กพ.ถ.84-004      
บ้านสักข ี– บ้านหนองยาง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง 
ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร

              472,500   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

151 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง กพ.ถ.84-008 บ้านหนอง
ไมก้อง – บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6
 บ้านหนองไผ่ล้อม 
ต าบลหนองไมก้อง อ าเภอไทรงาม 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 28/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

152 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านจกิลาด
หมู่ที่ 7 บ้านจกิลาด
ต าบลหนองไมก้อง  อ าเภอไทรงาม
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 156.00 เมตร

              500,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

153 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจ าปีผ่องใส 8 หมู่ที่ 8       
บ้านแมย่ื้อ ต าบลหนองไมก้อง      
อ าเภอไทรงาม  จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 180.00 เมตร

              499,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

154 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสักขยีพ์ัฒนา 9 หมู่ที่ 10 
บ้านสักขพีัฒนา ต าบลหนองไมก้อง
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร

              427,500   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

155 ขดุลอกคลองสายคลองบึงแมล่าน 
หมู่ที่  1  ต าบลหนองไมก้อง  
อ าเภอไทรงาม  จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร 
ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร ปริมาตรดินขดุไมน่้อย
กวา่ 4,086.00 ลูกบาศกเ์มตร

              150,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

156 ขดุลอกคลองสายคลองปุาสัก เชื่อม
 สายคลองหนองไขเ่น่า 
หมู่ที่  2  ต าบลหนองไมก้อง  
อ าเภอไทรงาม  จงัหวดัก าแพงเพชร

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร 
ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร ปริมาตรดินขดุไมน่้อย
กวา่ 6,806.00 ลูกบาศกเ์มตร

              250,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

157 ขดุลอกคลองสายคลองร่วมใจ    
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองไมก้อง    
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร
ลึก 2.20 เมตร ระยะทาง 1.500 กโิลเมตร 
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 6,807.00 
ลูกบาศกเ์มตร

              250,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 29/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

158 ขดุลอกคลองสายคลองหมู่ 7 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไมก้อง
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร 
ปริมาตรดินขดุ  ไมน่้อยกวา่ 5,470.00 
ลูกบาศกเ์มตร

              201,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไมก้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

159 ขดุลอกคลองสายหนองดุกสมบูรณ์
 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมหาชยั 
ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม  
จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 3,840.00 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,400 ลูกบาศกเ์มตร

              498,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

160 ขดุลอกคลองสายบ้านห้วยน้อย – 
บ้านเนินส าราญ หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยน้อย ต าบลมหาชยั 
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 6.50 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,500 ลูกบาศกเ์มตร

              494,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

161 ขดุลอกคลองสายบ้านห้วยใหญ่ – 
บ้านแกว้สุวรรณ หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยใหญ่  ต าบลมหาชยั
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 2,740.00 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,400 ลูกบาศกเ์มตร

              494,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

162 ขดุลอกคลองสายหลังวดัศรีวไิล 
หมู่ที่ 8  บ้านศรีวไิล  ต าบลมหาชยั
 อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 9.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร ระยะทาง 2,600.00 
เมตร  ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 
13,600 ลูกบาศกเ์มตร

              497,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

163 ขดุลอกคลองสายกลาง หมู่ที่ 8 
บ้านศรีวไิล  ต าบลมหาชยั     
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 9.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร ระยะทาง 2,640.00 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,400 ลูกบาศกเ์มตร

              494,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

164 ขดุลอกคลองสายทุ่งช ีหมู่ที่ 12 
บ้านทุ่งพัฒนา ต าบลมหาชยั 
อ าเภอไทรงาม  จงัหวดัก าแพงเพชร

ขดุลอกคลองขนาดกวา้งเฉล่ีย 8.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ระยะทาง 3,370.00 เมตร  
ปริมาตรดินขดุไมน่้อยกวา่ 13,480 ลูกบาศกเ์มตร

              494,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการขดุลอกคลอง ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 30/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

165 กอ่สร้างถนนคอนกรีต สายพรเทวา
 - วงัโขน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
กพ.ถ.61-001 หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งมหาชยั  ต าบลมหาชยั 
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร  

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 7.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 161.00  
เมตร

              499,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

166 กอ่สร้างถนนคอนกรีต บ้านห้าร้อย
ไร่ – บ้านทุ่งมหาชยั กลุ่มตาดาว 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น
กพ.ถ. 61 – 013 หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งมหาชยั  ต าบลมหาชยั 
อ าเภอไทรงาม จงัหวดัก าแพงเพชร  

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 285.00 
เมตร

              499,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

167 กอ่สร้างถนนคอนกรีต สาย
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชยั – 
บ้านหัวยาง  รหัสทางหลวงท้องถิ่น
กพ.ถ. 61 - 070 หมู่ที่ 2  บ้านปุาถั่ว
ต าบลมหาชยั อ าเภอไทรงาม 
จงัหวดัก าแพงเพชร  

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 285.00 
เมตร

              499,000   กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชยั

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

168 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้ง 
สายทรัพยแ์ห้ง หมู่ที่ 2 
บ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์
 อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 295.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 1,180.00 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 31/32



ที่ โครงการ กิจกรรม  วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสงัคมฯ

 มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม และ 13 สงิหาคม 2564

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท)

169 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งหมดุูดฝ่ังซ้าย รหัสสายทาง 
กพ.ถ 19-025 หมู่ที่ 1 บ้านดงเยน็ 
ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามคัคี 
จงัหวดัก าแพงเพชร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 307.00 
เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง 2 ขา้ง ๆ ละ 0.50 เมตร 
หรือมพีื้นที่คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 1,535.00 
ตารางเมตร

              767,500  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
ระหาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการกอ่สร้างถนน ไมแ่สดงถงึการสร้าง
งานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิ่น

170 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
บ้านวงัทองหลางเชื่อมบ้านไทรน้อย
 หมู่ที่ 14 บ้านวงัทองหลาง 
ต าบลเทพนคร  
อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า ขนาดส่ีเหล่ียม 
1.20*1.20 เมตร  จ านวน 36 ท่อน

              329,300  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบล
เทพนคร

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า ไมแ่สดงถงึ
การสร้างงานสร้างอาชพี และความชดัเจนในการแกป้ัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น

           1,406,400

       242,796,100รวม 170 โครงการ

ปรับลดวงเงิน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ก าแพงเพชร หน้า 32/32



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่1

จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และ 13 สิงหาคม 2564



โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท) โครงการ วงเงิน (บาท)

1 ขอนแก่น 731,104,313 596 726,752,100 375 370,275,200 221 356,476,900

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ท่ี จังหวัด
กรอบวงเงินจัดสรร

(บาท)
เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุนข้อเสนอโครงการของจังหวัด



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้าน
ตะก่ัวป่า บ้านตะก่ัวป่า หมู่ท่ี 1 
ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 985 ตารางเมตร)

ซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้านตะก่ัวป่า บ้าน
ตะก่ัวป่า หมู่ท่ี 1 ต าบลตะก่ัวป่า  อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 197
 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตารางเมตร)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 894 คน และ
เกษตรกร จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

2 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม คสล.เดิม
 สายตะก่ัวป่า-หนองคูบัว บ้าน
หนองคูบัว หมู่ท่ี 4 ต าบลตะก่ัวป่า 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 6 เมตร ยาว 167 
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,002 ตาราง
เมตร)

ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม คสล.เดิม สายตะก่ัว
ป่า-หนองคูบัว บ้านหนองคูบัว หมู่ท่ี 4 ต าบล
ตะก่ัวป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 6 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,002 ตาราง
เมตร)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 237 คน และ
เกษตรกร จ านวน 100 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน
หนองบัวแดง หมู่ท่ี 5 (ศาลาเดิม-
ขุมปูน) ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4 เมตร ยาว 253 เมตร หนา
 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,012 ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านหนองบัวแดง 
หมู่ท่ี 5 (ศาลาเดิม-ขุมปูน) ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร 
ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 847 คน และ
เกษตรกร จ านวน 340 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้

จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 1/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน
สระขาม หมู่ท่ี 6 (สระขาม - 
บ้านอ.สมร) ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา
 0.15 เมตร (หรือว่าพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้านสระขาม หมู่ท่ี 6 
(สระขาม - บ้านอ.สมร) ต าบลตะก่ัวป่า อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือว่าพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและผัก) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 633 คน และ
เกษตรกร จ านวน 310 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 3 ไปบ้านหนองบัวแดง 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
173 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดใหญ่ หมู่ท่ี 3 ไปบ้าน
หนองบัวแดง ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
173 เมตร  หนา 0.15 เมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 788 คน และ
เกษตรกร จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

6 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปอแดง 
หมู่ 6 ไปบ้านศุภชัย ปริมาณงาน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปอแดง หมู่ 6 ไปบ้าน
ศุภชัย ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 174 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 840 คน และ
เกษตรกร จ านวน 600 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
แวงตอต้ัง หมู่ 4 ไปโคกหัวแตก 
ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,580 เมตร  หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแวงตอต้ัง หมู่ 4 
ไปโคกหัวแตก ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,580 เมตร  หนา 0.10 เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 448 คน และ
เกษตรกร จ านวน 200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 2/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชาดใหญ่
 หมู่ 3 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปท าเล
เล้ียงสัตว์ ปริมาณงานกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,575 เมตร  หนา 0.15
 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชาดใหญ่ หมู่ 3 ต าบล
คึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ไปท าเลเล้ียงสัตว์ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,575 เมตร  หนา 0.15 เมตร

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 788 คน และเกษตรกร จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

9 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านคึมชาด หมู่
 1 ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านคึมชาด หมู่ 1 ปริมาณงานกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 552 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

10 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านศุภชัย หมู่ 
5 ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านศุภชัย หมู่ 5 ปริมาณงานกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนจ านวน 710 คน 
และเกษตรกร จ านวน 400 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

11 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านศรีสมบูรณ์
 หมู่ 7 ปริมาณงานกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 
เมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ปริมาณงานกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 779 คน 
และเกษตรกร จ านวน 450 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 3/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

12 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยไทยเจริญ 5 หมู่ท่ี16
 บ้านไทยเจริญ ต าบลหนองสอง
ห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 315 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,575 ตารางเมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไทย
เจริญ 5 หมู่ท่ี16 บ้านไทยเจริญ ต าบลหนองสอง
ห้อง อ าภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,575
 ตารางเมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 973 คน 
และเกษตรกร จ านวน 820 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

13 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเทศบาล 16 หมู่ท่ี17
 บ้านรัตนวารี ต าบลหนองสองห้อง
 อ าภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 315 เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,575 ตารางเมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 16 หมู่ท่ี17 บ้านรัตนวารี ต าบลหนอง
สองห้อง อ าภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,575
 ตารางเมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 856 คน 
และเกษตรกร จ านวน 276 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

14 ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซอยหลัง
ประปา หมู่ท่ี18 บ้านหนองสองห้อง
ใต้ ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซอยหลังประปา หมู่ท่ี18
 บ้านหนองสองห้องใต้ ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร

              255,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,931 คน และ
เกษตรกร จ านวน 528 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

255,000              

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างบ้านส าราญน้อย หมู่ท่ี
 2 - บ้านชาด หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างบ้านส าราญ
น้อย หมู่ท่ี 2 - บ้านชาด หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 750 คน และ
เกษตรกร จ านวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 4/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนธาตุ หมู่ท่ี 9 - บ้านโนน
สวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 
221 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนธาตุ หมู่
ท่ี 9 - บ้านโนนสวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 130 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

478,000              

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัด
แน่น)  สายทางท่ี 90 ตรงข้ามโป
รคอน-บ่อขยะ กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 879  เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
4,395 ตารางเมตร  และสายท่ี 91 
โค้งบ้านท่าเม่า-บ่อขยะ  กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 650  เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  3,250 ตารางเมตร พ้ืนท่ี 
ถนนมิตรภาพ หมู่ท่ี 10 และบ้านท่า
เม่า หมู่ท่ี 6 ต าบลม่วงหวาน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)  สาย
ทางท่ี 90 ตรงข้ามโปรคอน-บ่อขยะ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 879  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  4,395 ตารางเมตร  
และสายท่ี 91 โค้งบ้านท่าเม่า-บ่อขยะ  กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 650  เมตร หนา  0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,250 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ี ถนนมิตรภาพ หมู่ท่ี 10 และบ้านท่าเม่า หมู่
ท่ี 6 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

              308,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลม่วง
หวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) ใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 177 
ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

308,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 5/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
(บดอัดแน่น) สายทางท่ี 33 แยก
เข่ือนอุบลรัตน์ (กม.2)-ฟาร์มหมู
นายบุดดา-ล าห้วยยาง ผิวจราจร
ลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,560 ตารางเมตร  และสายท่ี 34 
แยกสายเข่ือนอุบลรัตน์(บริษัทสาม
มิตรกรีนพาเวอร์-เช่ือมสายฟาร์ม
หมูนายบุดดา ผิวจราจรลูกรังบด
อัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,400  เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
5,600 ตารางเมตร พ้ืนท่ี บ้านค า
แก่นคุณน้อย หมู่ท่ี 8 ต าบลม่วง
หวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สาย
ทางท่ี 33 แยกเข่ือนอุบลรัตน์ (กม.2)-ฟาร์มหมู
นายบุดดา-ล าห้วยยาง ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,640  เมตร หนา  0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,560 
ตารางเมตร  และสายท่ี 34 แยกสายเข่ือนอุบล
รัตน์(บริษัทสามมิตรกรีนพาเวอร์-เช่ือมสายฟาร์ม
หมูนายบุดดา ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,400  เมตร หนา  0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  5,600 ตาราง
เมตร  พ้ืนท่ีบ้านค าแก่นคุณน้อย หมู่ท่ี 8 ต าบล
ม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลม่วง
หวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) ใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 50 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

19 ขุดลอกล าห้วยดอนปู่ตา บ้าน
หนองคูณ หมู่ 3 ต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 720.00 
เมตร ลึกเดิมเฉล่ีย 1.00 เมตร ลึก
รวม 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ขุดลอกล าห้วยดอนปู่ตา บ้านหนองคูณ หมู่ 3 
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ลึกเดิม
เฉล่ีย 1.00 เมตร ลึกรวม 3.00 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุแหล่งกักเก็บน้ า 
สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ อาทิ การ
ปลูกข้าว การปลูกอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,072 คน และ
เกษตรกร จ านวน 5,800 คน เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 20,000 บาท/
ครัวเรือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 6/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

20 ขุดลอกล าห้วยปะครอง บ้านหนอง
เจ้าเมือง หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 720.00 
เมตร ลึกเดิมเฉล่ีย 1.00 เมตร ลึก
รวม 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ขุดลอกล าห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ท่ี 
6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 20.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ลึกเดิม
เฉล่ีย 1.00 เมตร ลึกรวม 3.00 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุแหล่งกักเก็บน้ า 
สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ อาทิ การ
ปลูกข้าว การปลูกอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,072 คน และ
เกษตรกร จ านวน 5,800 คน เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 20,000 บาท/
ครัวเรือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

21 ขุดลอกล าห้วยวังเวิน บ้านล้ินฟ้า 
หมู่ท่ี 8 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
20.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ลึก
เดิมเฉล่ีย 1.00 เมตร ลึกรวม 3.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ขุดลอกล าห้วยวังเวิน บ้านล้ินฟ้า หมู่ท่ี 8 ต าบล
แคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
20.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ลึกเดิมเฉล่ีย 1.00
 เมตร ลึกรวม 3.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุแหล่งกักเก็บน้ า 
สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ อาทิ การ
ปลูกข้าว การปลูกอ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,072 คน และ
เกษตรกร จ านวน 5,800 คน เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 20,000 บาท/
ครัวเรือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

22 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านหินลาด หมู่ท่ี 5
 - บ้านหนองคลองน้อย ต าบล
ส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านหินลาด หมู่ท่ี 5 - บ้านหนองคลองน้อย 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500
 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 860 คน และ
เกษตรกร จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านหนองคลอง
ใหญ่ หมู่ท่ี 7 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2301 ต าบลส าโรง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้าน
หนองคลองใหญ่ หมู่ท่ี 7 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2301 ต าบลส าโรง ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,250 คน และ
เกษตรกรจ านวน 900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 7/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

24 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านดอนแดงหมู่ท่ี 3 - 
แยกทางหลวง 2301 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแดง
หมู่ท่ี 3 - แยกทางหลวง 2301 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,250 คน และ
เกษตรกรจ านวน 900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางโคกเหล่าไห้ บ้านส าโรง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าโรง อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคก
เหล่าไห้ บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 ต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

              464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,050 คน และ
เกษตรกรจ านวน 930 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

464,000              

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ท่ี 8 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

              487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 900 คน และ
เกษตรกรจ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

487,000              

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ท่ี 7 -
 วัดป่า ต าบลส าโรง อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอกรีตไม่
น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง
คลองใหญ่ หมู่ท่ี 7 - วัดป่า ต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอก
รีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

              487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 756 ครัวเรือน 
และเกษตรกรจ านวน 610 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

487,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 8/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนปู่ตา หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง
กุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 780 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 255 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงล้างหิน หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงล้าง
หิน หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 39 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังวัด หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกุง
 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด หมู่
ท่ี 6 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 39 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายไปหินลาด หมู่ท่ี 9 ต าบลหนอง
กุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหินลาด 
หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 9/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

32 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาคู-โสก
แสง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาคู-โสกแสง หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 255 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกป่ากุง 
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 3
 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,490 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกป่ากุง หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง
เฉล่ีย 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยด าเนินการ
ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,490 ลูกบาศก์เมตร

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 154 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สวรรค์-นาอ่างทอง หมู่ท่ี 8 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร โดยด าเนินการลงดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400
 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์-นา
อ่างทอง หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 
รวม ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์
เมตร

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 157 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

35 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างหนอง
แดง หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อม
ปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างหนองแดง หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร

              491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 207 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

491,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 10/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

36 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบบ้าน 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 4
 เมตร ยาว 500 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบบ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง
เฉล่ีย 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยด าเนินการลง
ดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 162 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกแสง-
นาคู หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อม
ปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกแสง-นาคู หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 700 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์เมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 164 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

38 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 บ้านเปือยใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบล
เปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
860.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือยใหญ่
 หมู่ท่ี 1 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,931 คน และ
เกษตรกร จ านวน 580 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

39 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 บ้านหนองบ่อ หมู่ท่ี 7 ต าบลเปือย
ใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
860.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ
 หมู่ท่ี 7 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,071 คน และ
เกษตรกร จ านวน 571 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 11/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

40 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 บ้านชาติ หมู่ท่ี 5 ต าบลเปือยใหญ่
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านชาติ หมู่ท่ี
 5 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

              276,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  จ านวน 1,309 คน และ
เกษตรกร จ านวน 368 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

276,000              

41 ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
 บ้านเปือยใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบล
เปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
510.00 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย
ใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,384 คน และ
เกษตรกร จ านวน 425 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

42 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาโพธ์ิ หมู่ท่ี 4 ต าบล
เปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ระยะทางยาวรวม 1,450 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
หนา 0.10  เมตร คิดเป็นปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 435 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านนา
โพธ์ิ หมู่ท่ี 4 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาวรวม 1,450 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 3.00   เมตร หนา 0.10  เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 435 
ลูกบาศก์เมตร

              332,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยปรับปรุงถนนลงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,339 คน และเกษตรกร
 จ านวน 658 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

332,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 12/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

43 ขุดลอกล าห้วยโสกวังเพ่ิม หมู่ท่ี 3 
บ้านเก่าน้อย ต าบลเปือยใหญ่ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 
1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด  
ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 
1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 7,000.00 ลบ.
เมตร

ขุดลอกล าห้วยโสกวังเพ่ิม ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 16.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุด  ขนาด กว้าง 16.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
7,000.00 ลบ.เมตร

              264,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุแหล่งกักเก็บน้ าให้
สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปลูก
ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,521 คน 
และเกษตรกร จ านวน 541 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

264,000              

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองข้ีเห็น ไปหมู่ท่ี 11 บ้าน
หนองไฮน้อย ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
ยาว 143 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 858 ตารางเมตร พร้อม
ลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ
 ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านหนองข้ีเห็น ไปหมู่ท่ี 11 
บ้านหนองไฮน้อย ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาว 143 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 
เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 13/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
น้ าขุ่นเหนือ ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 
2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางยาวรวม 170 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10  บ้าน
หนองแวง  ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
ยาวรวม 170 เมตร  ผิวจราจรกว้าง
  5.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
  พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2  
ข้าง  กว้างข้างละ  0.20  เมตร 
(ตามแบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  10  บ้านหนองแวง  ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2 ข้าง กว้าง
ข้างละ  0.20  เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 14/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  12 บ้าน
หนองแวงน้อย  ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร   พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง
ท้ัง 2  ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร
 (ตามแบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี  12 บ้านหนองแวงน้อย  ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางยาวรวม 170 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร   พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2  ข้าง
 กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

48 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองไฮ ไป หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยแคน
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 650 
ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองไฮ ไป หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยแคน 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว 
1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 650 ลูกบาศก์เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนลงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 1 ต าบลหัว
หนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายบ้านหัวหนอง  ไป
ถึงบ้านหนองทุ่ม ทางหลวงท้องถ่ิน 
 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2  - 
บ้านหนองทุ่ม  รหัสสายทาง  
ขก.ถ.22307 ผิวจราจรกว้าง  5.00 
 เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง168.00  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
840.00  ตารางเมตร )

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายบ้านหัวหนอง  ไปถึงบ้านหนองทุ่ม
 ทางหลวงท้องถ่ิน  สายแยกทางหลวงหมายเลข 2
  - บ้านหนองทุ่ม  รหัสสายทาง  ขก.ถ.22307 ผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง168.00  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  840.00  ตารางเมตร )

              491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหนอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,653 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

491,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 15/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในบ้านโนนง้ิว  หมู่ท่ี 2  ต าบล
หัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระ
งึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อ
จากเดิม)  
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางคอนกรีตเสริม
เหล็กท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 
5,000.00 ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างทางเบ่ียงคอนกรีตเสริม
เหล็กท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนน
ง้ิว หมู่ท่ี 2 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยก
หนองสระบัว (ต่อจากเดิม)  
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสองข้าง ขนาดกว้าง 
5,000.00 ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างทางเบ่ียงคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสอง
ข้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
16.00 ตารางเมตร)

              301,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหนอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,653 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

301,000              

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองนาวัว หมู่ท่ี 3 ต าบลหัว
หนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายจากบ้านหนองนาวัว
  หมู่ท่ี 3  ถึงบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี 6  
ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร  ระยะทาง  102.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  510.00  ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองนาวัว
 หมู่ท่ี 3 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายจากบ้านหนองนาวัว  หมู่ท่ี 3  ถึง
บ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี 6  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  102.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  510.00  
ตารางเมตร)

              298,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหนอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,653 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

298,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 16/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนข่า  หมู่ท่ี 4  ต าบลหัว
หนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายจากบ้านโนนข่า หมู่
ท่ี 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ระยะทาง  168.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  840.00  ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า  
หมู่ท่ี 4  ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายจากบ้านโนนข่า หมู่ท่ี 4 ถึง
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  168.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  840.00  
ตารางเมตร)

              491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวหนอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,653 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

491,000              

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ท่ี  5 
ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้าน
หนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี 5 ไปทาง
ซอย 4 ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  
176.00  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  616.00  
ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้าน
หญ้า หมู่ท่ี  5 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ท่ี 5 ไปทางซอย 4 ผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  176.00  เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  616.00  
ตารางเมตร)

              350,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,653 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

350,000              

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ท่ี 5 ต าบล
หัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (สายบ้านหนองร้านหญ้า
 - บ้านหนองนาขวัญ  ทางหลวง
ท้องถ่ิน  รหัสสายทาง  ขก.ถ.
22309 ผิวจราจรกว้าง  5.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ระยะทาง  168.00  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
840.00  ตารางเมตร)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้าน
หญ้า หมู่ท่ี 5 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (สายบ้านหนองร้านหญ้า - บ้าน
หนองนาขวัญ  ทางหลวงท้องถ่ิน  รหัสสายทาง  
ขก.ถ.22309 ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ระยะทาง  168.00  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  840.00  ตาราง
เมตร)

              491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,653 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

491,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 17/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ท่ื 1 (เส้นไปโรง
ขนมปัง) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ื 1 (เส้นไปโรงขนมปัง) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,258 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนละม่อม หมู่ท่ื 4 (เส้นไป
แก่งละว้า) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนละม่อม
 หมู่ท่ื 4 (เส้นไปแก่งละว้า) ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 376 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าแดง หมู่ท่ื 6 เส้นหลังวัด 
ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง 
หมู่ท่ื 6 เส้นหลังวัด ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 344 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 18/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมู่ท่ื 7 (เส้นไปบ้านหัว
ช้าง) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง 
หมู่ท่ื 7 (เส้นไปบ้านหัวช้าง) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 391 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกอบง หมู่ท่ื 11 (เส้นไปล าห้วย
สาธารณะประโยชน์) ต าบลบ้านไผ่
 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอบง หมู่ท่ื
 11 (เส้นไปล าห้วยสาธารณะประโยชน์) ต าบล
บ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 299 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านเหล่า
โนนคูณ ต าบลโนนศิลา - หมู่ท่ี 4 
บ้านนานิคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 บ้านเหล่าโนนคูณ ต าบลโนนศิลา - หมู่ท่ี 
4 บ้านนานิคม ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

              498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 19/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 (ข้างวัดบุตรสิม)บ้าน
ผักหวาน ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 (ข้างวัด
บุตรสิม)บ้านผักหวาน ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

              498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600              

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักหวาน หมู่ท่ี 8 (ซอยศรราม)
 ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 864 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหวาน 
หมู่ท่ี 8 (ซอยศรราม) ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 864 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

              497,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,900              

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกุง ต าบลหนอง
ปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา - 
บ้านร่องดูก ต าบลบ้านแท่น 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 216 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
864 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้าน
หนองกุง ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา - 
บ้านร่องดูก ต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง

              497,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,900              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 20/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าปอ หมู่ท่ี 1,2,10 ต าบลป่า
ปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 (เส้นบ้านป่าปอ หมู่ท่ี 1,2,10 ไป
บ้านสร้างเอ่ียน หมู่ท่ี 8) กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
815 ตารางเมตร พร้อมลงดินถม
ไหล่ทางท้ังสองข้าง ขนาด 
0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าปอ หมู่ท่ี
 1,2,10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (เส้นบ้านป่าปอ หมู่ท่ี 1ม2,10 ไปบ้าน
สร้างเอ่ียน หมู่ท่ี 8) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
815 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ังสอง
ข้าง ขนาด 0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

              497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,818 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,600              

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองดู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ัง
สองข้าง ขนาด0.00-0.50 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 815 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ัง
สองข้าง ขนาด0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

              497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 903 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,600              

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสือเฒ่า หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อม
ลงดินถมไหล่ทางท้ังสองข้าง ขนาด
 0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสือเฒ่า 
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ังสองข้าง ขนาด 
0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

              497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 598 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,600              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 21/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ท่ี 11 ต าบล
ป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น (บ้านห้วยเสือเฒ่าไปบ้าน
สร้างเอ่ียม) กว้าง 5 เมตร ยาว 163
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
815 ตารางเมตร พร้อมลงดินถม
ไหล่ทางท้ังสองข้าง ขนาด 
0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสือเฒ่า
 หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น (บ้านห้วยเสือเฒ่าไปบ้านสร้างเอ่ียม) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 815 
ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ังสองข้าง 
ขนาด 0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

              497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 731 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,600              

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเปือย หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ
  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
(เส้นบ้านดอนเปือยเช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2301) กว้าง 4 
เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร
 พร้อมลงดินถมไหล่ทางท้ังสองข้าง
 ขนาด 0.00-0.50 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.20 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเปือย 
หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น (เส้นบ้านดอนเปือยเช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2301) กว้าง 4 เมตร ยาว 176 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร พร้อมลงดินถม
ไหล่ทางท้ังสองข้าง ขนาด 0.00-0.50 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร

              426,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 543 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

426,000              

69 ลงหินคลุก บ้านหนองข่าล้ิน หมู่ท่ี 6
 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  (เส้นบ้านหนอง
ข่าล้ิน หมู่ท่ี 6 ไปบ้านหนองตับเต่า
 หมู่ท่ี 7,9) กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 7,600 
ตารางเมตร

ลงหินคลุก บ้านหนองข่าล้ิน หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าปอ 
 อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  (เส้นบ้านหนอง
ข่าล้ิน หมู่ท่ี 6 ไปบ้านหนองตับเต่า หมู่ท่ี 7,9) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร

              499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 580 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 22/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

70 ลงหินคลุก บ้านป่าปอ หมู่ท่ี 1,2,10
 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านป่าปอ 
หมู่ท่ี 1,2,10 ไปบ้านเสือเฒ่า หมู่ท่ี 
5,11) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,000 
ตารางเมตร

ลงหินคลุก บ้านป่าปอ หมู่ท่ี 1,2,10 ต าบลป่าปอ 
 อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านป่าปอ
 หมู่ท่ี 1,2,10 ไปบ้านเสือเฒ่า หมู่ท่ี 5,11) กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

              456,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่
ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,978 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

456,700              

71 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยทราย หมู่ท่ี 
6 บ้านศิลา ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วงรอบไม่
น้อยกว่า 432.00 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 9,557.00 ตารางเมตร ลึก
เฉล่ีย 1.25 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดลอกล า
ห้วยทรายเหนือพ้ืนท่ีพักน้ า กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 627.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,881.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยทราย หมู่ท่ี 6 บ้านศิลา 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
วงรอบไม่น้อยกว่า 432.00 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 9,557.00 ตารางเมตร ลึกเฉล่ีย 1.25 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดลอกล าห้วยทรายเหนือ
พ้ืนท่ีพักน้ า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 627.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,881.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
ในเมืองก าหนด

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลในเมือง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 
1,872 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 23/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

72 ขุดลอกและซ่อมแซมล าห้วยค าแคน
 หมู่ท่ี 7 บ้านเก่าน้อย ต าบลใน
เมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
1,500.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,550.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมดินถมซ่อมแซมคันคู กว้าง 
3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร
 ตามแบบเทศบาลต าบลในเมือง
ก าหนด

ขุดลอกและซ่อมแซมล าห้วยค าแคน หมู่ท่ี 7 บ้าน
เก่าน้อย ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 11,550.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมดินถม
ซ่อมแซมคันคู กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
 450.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลใน
เมืองก าหนด

              478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลในเมือง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกและซ่อมแซมล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความ
จุการกักเก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร
ต่างๆ ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร 
จ านวน 1,081 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

478,000              

73 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบหนอง
จระเข้ หมู่ท่ี 2 บ้านจระเข้
สงเคราะห์ ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 2,050 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,845 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบหนองจระเข้ หมู่ท่ี 2
 บ้านจระเข้สงเคราะห์ ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 
2,050 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,845 ลูกบาศก์เมตร

              218,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และพืชผัก) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 2,500 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

218,400              

74 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้าน
หนองผือ ไปบ้านโนนอินทร์แปลง 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองผือ  ต าบลทุ่งโป่ง
 อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 4,100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,690 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองผือ ไปบ้าน
โนนอินทร์แปลง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองผือ  ต าบลทุ่ง
โป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,690 
ลูกบาศก์เมตร

              436,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และพืชผัก) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน 
จ านวน 2,500 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

436,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 24/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

75 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้าน
โนนอินทร์แปลง ต าบลทุ่งโป่ง 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน สายท่ี 1 สถานีสูบน้ า
เพ่ือการเกษตร บ้านทุ่งโป่ง ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,170 
ลูกบาศก์เมตร สายท่ี 2 สายส่ีแยก
คุ้มยาว ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,200 ลูกบาศ์กเมตร สายท่ี 3 สาย
รอบหนองโง้ง ขนาด กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,500 ลูกบาศ์กเมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านโนนอินทร์แปลง 
 ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน สายท่ี 1 สถานีสูบน้ าเพ่ือการเกษตร 
บ้านทุ่งโป่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,170 ลูกบาศ์กเมตร สายท่ี 2 สายส่ี
แยกคุ้มยาว ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร สายท่ี 3 สาย
รอบหนองโง้ง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร

              458,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และพืชผัก) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 2,500 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

458,100              

76 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางข้างวัด
ป่าไปโคกแมงคับ บ้านแหลมทอง 
หมู่ท่ี 9  ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง
 3 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,970 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 สายทาง

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางข้างวัดป่าไปโคกแมง
คับ บ้านแหลมทอง หมู่ท่ี 9  ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,970 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 สายทาง

              351,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และ
พืชผัก) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 2,500 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

351,500              

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองแซง  หมู่ท่ี  4 บ้านดง
เก่า  ต าบลบ้านโต้น  อ าเภอพระ
ยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาวรวม 220.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 
ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแซง 
หมู่ท่ี  4 บ้านดงเก่า  ต าบลบ้านโต้น  อ าเภอพระ
ยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร 
(พร้อมป้าย)

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
โต้น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,539 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 25/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจพัฒนา 1 บ้านดงกาง 
หมู่ท่ี  7  ต าบลบ้านโต้น  อ าเภอ
พระยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 83.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.00
 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา 1 บ้านดงกาง หมู่ท่ี  7  ต าบลบ้านโต้น  
อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332.00 
ตารางเมตร (พร้อมป้าย)

              187,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
โต้น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,539 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

187,000              

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก 
ซอยอุดมสามัคคี 3 บ้านดงเก่า หมู่
ท่ี  4 ต าบลบ้านโต้น  อ าเภอพระ
ยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาวรวม 63.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.50 
ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยอุดมสามัคคี
 3 บ้านดงเก่า หมู่ท่ี  4 ต าบลบ้านโต้น  อ าเภอ
พระยืน  จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
 ยาวรวม 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.50 
ตารางเมตร (พร้อมป้าย)

              124,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
โต้น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 6,539 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

124,000              

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอุดมสามัคคี ซอย 2 บ้านดง
เก่า หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านโต้น อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 64.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224.00
 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอุดมสามัคคี
 ซอย 2 บ้านดงเก่า หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านโต้น 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาวรวม 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 224.00 
ตารางเมตร (พร้อมป้าย)

              126,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้าน
โต้น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 6,539 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

126,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 26/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนพระเจ้า บ้านพระเนาว์ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.40 
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนพระเจ้า
 บ้านพระเนาว์ หมู่ท่ี 2 ต าบลพระบุ อ าเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 
จ านวน 1 สาย

              451,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

451,400              

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัน ถึง ดอนปอแดง บ้าน
หัน หมู่ท่ี 3 ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท า
การเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัน ถึง 
ดอนปอแดง บ้านหัน หมู่ท่ี 3 ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย จ านวน 1 สาย

              498,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,100              

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกุดน้ าใสใหญ่ บ้านโจดน้อย 
หมู่ท่ี 4 ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเท
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดน้ าใส
ใหญ่ บ้านโจดน้อย หมู่ท่ี 4 ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย จ านวน 1 สาย

              498,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,100              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 27/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแม่แสงจันทร์ ถึง พ่อพล 
บ้านโพธ์ิขุมดิน หมู่ท่ี 5 ต าบลพระบุ
 อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1
 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่แสง
จันทร์ ถึง พ่อพล บ้านโพธ์ิขุมดิน หมู่ท่ี 5 ต าบล
พระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย จ านวน 1 
สาย

              498,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,100              

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านท่างาม ถึง พนังก้ันน้ าบ้าน
โต้น หมู่ท่ี 6 บ้านท่างาม ต าบล
พระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม
 ถึง พนังก้ันน้ าบ้านโต้น หมู่ท่ี 6 บ้านท่างาม 
ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย จ านวน 1 สาย

              498,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,100              

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยข้ีหมาจอก หมู่ท่ี 7 บ้าน
ใหม่ชัยพร ต าบลพระบุ อ าเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 865.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด 
0.30×9.00 เมตร จ านวน 11 ท่อน
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 สาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยข้ีหมา
จอก หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ชัยพร ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 865.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อขนาด 0.30×9.00 เมตร จ านวน 11 ท่อน 
พร้อมป้าย จ านวน 1 สาย

              497,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,900              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 28/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

87 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหัน ถึง หนองทุ่งมน หมู่ท่ี 8 
บ้านหัน ต าบลพระบุ อ าเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1
 สาย

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน ถึง 
หนองทุ่งมน หมู่ท่ี 8 บ้านหัน ต าบลพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย จ านวน 1 
สาย

              498,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระบุ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,100              

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนบ่อ หมู่ท่ี 12 ต าบลพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น สายทางสาม
แยกบ้านนางสมพร พานขันธ์ ไป
ทาง บ้านหนองคู โดยก่อสร้างผิว
จราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และ
ลงหินลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ่อ หมู่ท่ี
 12 ต าบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น สายทางสาม
แยกบ้านนางสมพร พานขันธ์ ไปทาง บ้านหนองคู
 โดยก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร และลงหินลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 1 ชุด

              490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระ
ยืนม่ิงมงคล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

490,000              

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าหม้อ หมู่ท่ี 11 ต าบลพระ
ยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
 สายทางจากบ้านป่าหม้อไปบ้าน
แก่นประดู่ โดยก่อสร้างผิวจราจร 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตร และลงหินลูกรัง
ไหล่ทางจ านวน 45.60 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหม้อ 
หมู่ท่ี 11 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น สายทางจากบ้านป่าหม้อไปบ้านแก่น
ประดู่ โดยก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 
และลงหินลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย 1 ชุด

              490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระ
ยืนม่ิงมงคล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

490,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 29/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าหม้อ หมู่ท่ี 6 ต าบลพระยืน
 อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
สายทางจากบ้านหม้อไปหินลาด 
โดยก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และ
ลงหินลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหม้อ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น สายทางจากบ้านหม้อไปหินลาด โดย
ก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และลงหิน
ลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้าย 1 ชุด

              490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระ
ยืนม่ิงมงคล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

490,000              

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคู หมู่ท่ี 5 ต าบลพระยืน
 อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
สายทางจากบ้านหนองคูไปพระยืน 
โดยก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และ
ลงหินลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
1 ชุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู 
หมู่ท่ี 5 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น สายทางจากบ้านหนองคูไปพระยืน โดย
ก่อสร้างผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร และลงหิน
ลูกรังไหล่ทางจ านวน 45.60 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้าย 1 ชุด

              490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลพระ
ยืนม่ิงมงคล

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

490,000              

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยโจด หมู่ท่ี 4 (เลียบ
บึงโจด) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.05
 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
โจด หมู่ท่ี 4 (เลียบบึงโจด) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.05 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี

              494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 124 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 30/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

93 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสริมผิวด้วย  Asphalt Concrete
 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 2 ต าบล
กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น เสริมผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กด้วย Asphalt Concrete 
หนา 4 เซนติเมตร ผิวจราจร กว้าง
 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วย  
Asphalt Concrete บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 2 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย Asphalt 
Concrete หนา 4 เซนติเมตร ผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,800 ตารางเมตร

              495,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิว
ด้วย  Asphalt Concrete ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
 ประชาชน จ านวน 162 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,300              

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยโจด หมู่ท่ี 4 เช่ือม
ต าบลสะอาด ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 690 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
โจด หมู่ท่ี 4 เช่ือมต าบลสะอาด ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

              494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 214 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,700              

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านโคกก่อง ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
เส้นทางไปล าห้วยจงอาง ขนาด
กว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 227 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.2 
ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมไหล่ทาง
ตามสภาพ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้าน
โคกก่อง ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น เส้นทางไปล าห้วยจงอาง ขนาดกว้าง 
3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.2 ลูกบาศก์
เมตร ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

              499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,400              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 31/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3บ้านหนองฮี ต าบลหินต้ัง 
อ าภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 227 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดินถม
ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3บ้าน
หนองฮี ต าบลหินต้ัง อ าภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 227 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมไหล่ทางตาม
สภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

              499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,400              

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านป่าง้ิว ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
เส้นทางบ้านป่าง้ิว-บ้านสว่าง ไปยัง
วัดเจ้าปู่ภูเหล็ก ขนาดกว้าง 3-4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 136.2 ลูกบาศก์เมตร ลง
ดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านป่า
ง้ิว ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
เส้นทางบ้านป่าง้ิว-บ้านสว่าง ไปยังวัดเจ้าปู่ภูเหล็ก
 ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.2 
ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

              499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,400              

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 บ้านโนนสิงห์ทอง ต าบล
หินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ขอนแก่น เส้นทางไป
ดอนปู่ตา ขนาดกว้าง 3-4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 227 เมตร 
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดินไหล่
ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้าน
โนนสิงห์ทอง ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ขอนแก่น เส้นทางไปดอนปู่ตา ขนาด
กว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 เมตร 
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.2 
ลูกบาศก์เมตร ลงดินไหล่ทางตามสภาพ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

              499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,400              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 32/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 12 บ้านหนองไผ่ ต าบลหินต้ัง
 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
เส้นหลังบ้านนายสรรเสิญ แสงค า 
ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 227 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดินถม
ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้าน
หนองไผ่ ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น เส้นหลังบ้านนายสรรเสิญ แสงค า 
ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.2 
ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

              499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,400              

100 ขุดลอกล าห้วยบ้านโคกก่อง หมู่ท่ี 2
 บ้านโคกก่อง ต าบลหินต้ัง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 
2.50 เมตร ลึกขุดลอก 1.50 เมตร 
ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านโคกก่อง หมู่ท่ี 2 บ้านโคกก่อง
 ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร 
ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

              477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บ
น้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

477,000              

101 ขุดลอกล าห้วยบ้านสว่าง หมู่ท่ี 8 
บ้านสว่าง ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากบน
กว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร
 ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านสว่าง หมู่ท่ี 8 บ้านสว่าง 
ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร 
ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

              477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เเน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บ
น้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

477,000              

102 ขุดลอกล าห้วยบ้านโคกก่อง หมู่ท่ี 
11 บ้านโคกก่อง ต าบลหินต้ัง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึก
เดิม 2.50 เมตร ลึกขุดลอก 1.50 
เมตร ยาว 650 เมตร เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านโคกก่อง หมู่ท่ี 11 บ้านโคก
ก่อง ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร 
ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 เมตร เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

              477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บ
น้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 8,233 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

477,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 33/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

103 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสริมผิวด้วย Asphalt Concrete 
บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ท่ี 7 (ชุมชน
รุ่งอรุณ) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น เสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย 
Asphalt Concrete หนา 4 
เซนติเมตร ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วย 
Asphalt Concrete บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ท่ี 7 
(ชุมชนรุ่งอรุณ) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วย Asphalt Concrete หนา 4 เซนติเมตร ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

              495,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิว
ด้วย  Asphalt Concrete ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
 ประชาชน จ านวน 521 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,300              

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกุดน้ าใส หมู่ท่ี 1 (บ่อก๊าซ)
 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 865 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดน้ า
ใส หมู่ท่ี 1 (บ่อก๊าซ) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

              497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 489 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,600              

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 3  เช่ือม
ต าบลโคกสูง ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กรวม
ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
อุดม หมู่ท่ี 3  เช่ือมต าบลโคกสูง ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 690 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร

              496,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 427 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 34/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

106 ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านโนนอุดม 
หมู่ท่ี 3 (สวนไผ่รีสอร์ท) เช่ือม
ต าบลม่วงหวาน  ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 2,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 3 (สวนไผ่
รีสอร์ท) เช่ือมต าบลม่วงหวาน  ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 2,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,200 
ตารางเมตร

              376,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 427 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

376,900              

107 ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดน้ าใส
 ช่วงนานายเคน ถึงนานายวิมิตร 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น วางท่อส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรแบบ HDPE (PE80) PN
 6 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ) 
ขนาดท่อ 200 มิลลิเมตร ยาว 690 
เมตร พร้อมจุดปล่อยน้ า จ านวน 4
 จุด

ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านกุดน้ าใส ช่วงนานายเคน ถึงนานายวิ
มิตร ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรแบบ HDPE 
(PE80) PN 6 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ) ขนาด
ท่อ 200 มิลลิเมตร ยาว 690 เมตร พร้อมจุด
ปล่อยน้ า จ านวน 4 จุด

              478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขยายท่อส่งน้ าเพ่ือกระจายน้ าให้แก่
เกษตรกร น าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปลูก
ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชากร จ านวน 489 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

478,000              

108 ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดน้ าใส
 ช่วงนานายสมร สีดากูด ถึงนานาย
วิจิตร  ชุมพล ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรแบบ 
HDPE (PE80) PN 6 (พร้อม
อุปกรณ์ประกอบท่อ) ขนาดท่อ 
200 มิลลิเมตร ยาว 413 เมตร 
พร้อมจุดปล่อยน้ า จ านวน 4 จุด

ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านกุดน้ าใส ช่วงนานายสมร สีดากูด ถึงนา
นายวิจิตร  ชุมพล ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรแบบ
 HDPE (PE80) PN 6 (พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ)
 ขนาดท่อ 200 มิลลิเมตร ยาว 413 เมตร พร้อม
จุดปล่อยน้ า จ านวน 4 จุด

              305,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลกุดน้ า
ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขยายท่อส่งน้ าเพ่ือกระจายน้ าให้แก่
เกษตรกร น าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปลูก
ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชากร จ านวน 489 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

305,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 35/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไส้ไก่ หมู่ท่ี 1ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไส้ไก่ หมู่ท่ี 
1ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 ตาราง
เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 228 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าศาลา หมู่ท่ี 2 ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าศาลา หมู่
ท่ี 2 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
705 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 228 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวนาเหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
703.5 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนาเหนือ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 201 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
703.5 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 228 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าศาลา หมู่ท่ี 10 ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าศาลา หมู่
ท่ี 10 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
705 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 228 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 36/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบลท่า
ศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 705 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าสวรรค์ 
หมู่ท่ี 11 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
705 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าศาลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 228 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังวัดป่าช้า บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร และป้ายประขาสัมพันธ์อย่าง
ละ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าช้า
 บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านผือ อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร และ
ป้ายประขาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

              499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านผือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 100 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,200              

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตระกร้า บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนอง
เรือ จงหวัดขอนแก่น ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง
ละ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ตระกร้า บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านผือ 
อ าเภอหนองเรือ จงหวัดขอนแก่น ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

              499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านผือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 100 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,200              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 37/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโป่ง บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 4
 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง 
บ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

              499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านผือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 100 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,200              

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้าน บ้านโนนฆ้อง หมู่ท่ี 
5 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน 
บ้านโนนฆ้อง หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร และป้าย
ประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

              499,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านผือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 100 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,800              

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายส่องเสาเรือน บ้านผือพัฒนา 
หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์อย่าง
ละ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่องเสา
เรือน บ้านผือพัฒนา หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านผือ 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตาราง
เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย

              499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านผือ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 100 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,200              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 38/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างล าห้วยวังโพนด้านทิศ
ตะวันตกช่วงท่ี 3 หมู่ท่ี 9 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างล าห้วย
วังโพนด้านทิศตะวันตกช่วงท่ี 3 หมู่ท่ี 9 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 540.00 ตารางเมตร

              298,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลดอน
โมง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 1,800 
ครัวเรือน และเกษตรกร จ านวน 20 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

298,000              

120 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาง้ิว หมู่ท่ี 5 ต าบลยางค า 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากกว้าง 23.00 เมตร ท้อง
กว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 
เมตร พร้อมงานเรียงหินใหญ่ยา
แนวหนา 30 เซนติเมตร

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาง้ิว หมู่ท่ี 
5 ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากกว้าง 23.00 เมตร ท้องกว้าง 10.00 
เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร พร้อมงานเรียงหิน
ใหญ่ยาแนวหนา 30 เซนติเมตร

              280,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลยางค า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร จ านวน 24
 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

280,000              

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านยางค า หมู่ท่ี 1 ต าบลยาง
ค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
270 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านยางค า
 หมู่ท่ี 1 ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร

              149,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลยางค า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 3,034 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

149,000              

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนค่ายลูกเสือ (ช่วงถนนหน้า
เมือง ถึง ถนนกลางเมือง ช่วงท่ี 1) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนค่ายลูกเสือ 
(ช่วงถนนหน้าเมือง ถึง ถนนกลางเมือง ช่วงท่ี 1) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลมัญจา
คีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 6,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 39/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนค่ายลูกเสือ (ช่วงถนนหน้า
เมือง ถึง ถนนกลางเมือง ช่วงท่ี 2) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 438 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนค่ายลูกเสือ 
(ช่วงถนนหน้าเมือง ถึง ถนนกลางเมือง ช่วงท่ี 2) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 73 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 438 ตารางเมตร

              263,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลมัญจา
คีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 6,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

263,000              

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลมัญจาคีรี ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลมัญจาคีรี ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลมัญจา
คีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 6,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกลางเมือง ทางไปบ้านบัว (ต่อ
จากเดิมช่วงท่ี 1) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง
 ทางไปบ้านบัว (ต่อจากเดิมช่วงท่ี 1) ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลมัญจา
คีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 6,000 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคุ้มโนนสุขใจ (ถนนปราณี
พัฒนา) หมู่ท่ี 4 ต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 220 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนนสุข
ใจ (ถนนปราณีพัฒนา) หมู่ท่ี 4 ต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลชลบถ
วิบูลย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,927 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,374 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 40/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาขามเป้ีย (สายนาพ่อ
ประจวบ) หมู่ท่ี 8 ต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 170 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขามเป้ีย 
(สายนาพ่อประจวบ) หมู่ท่ี 8 ต าบลชนบท อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

              488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลชลบถ
วิบูลย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,927 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,374 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

488,000              

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 
ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มโนน
สะอาด หมู่ท่ี 12 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 170 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร

              488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลชลบถ
วิบูลย์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,927 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,374 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

488,000              

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เส้นช านกยุง) หมู่ท่ี2 บ้านห้วยแก 
ต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร พิกัด ละติจูด
 15.997381 ลองติจูด 102.554086

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นช านกยุง) 
หมู่ท่ี2 บ้านห้วยแก ต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.05 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร พิกัด 
ละติจูด 15.997381 ลองติจูด 102.554086

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,852 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,806 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 41/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

130  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในหมู่บ้าน บ้านเปือยใหญ่ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า
 855.00 ตารางเมตร

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
 บ้านเปือยใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 285.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 855.00 
ตารางเมตร - ถนนสายรอบหนองน้ าสาธารณะ 
หนองสิม

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,036 คน 
และเกษตรกร จ านวน 265 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

131  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในหมู่บ้าน บ้านชาติ หมู่ท่ี 5 
ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง
เมตร

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
 บ้านชาติ หมู่ท่ี 5 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง
เมตร - ถนนสาย ศพด. - ถนนรอบหมู่บ้าน

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,202 คน 
และเกษตรกร จ านวน 352 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

132  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 
6 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 860.00 ตร.เมตร

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
 บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 6 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.เมตร - ถนน
สายด้านหลังโรงเรียนไตราษฎร์สามัคคี

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 771 คน 
และเกษตรกร จ านวน 286 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

133  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 
6 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 860.00 ตร.เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
 บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 6 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.เมตร - ถนน
สายโนนรัง - บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 6

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 896 คน 
และเกษตรกร จ านวน 316 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 42/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

134  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบบ้านขอนสัก หมู่ท่ี 4 บ้านขอน
สัก ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรงาน 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 860 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านขอนสัก
 หมู่ท่ี 4 บ้านขอนสัก ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ปริมาตรงาน ถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860 ตาราง
เมตร

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลโนน
ศิลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 703 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

135  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนหน้าตลาด บ้านโนนศิลา หมู่ท่ี
 1 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ถนน
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
ดินลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาด
 บ้านโนนศิลา หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ถนนกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลงดินลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร

              485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลโนน
ศิลา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 703 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

485,000              

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นบ้านหนองหว้าหมู่ท่ี 5 - 
ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่) 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร รวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนอง
หว้าหมู่ท่ี 5 - ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่) 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 478 คน 
และเกษตรกร จ านวน 350 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 43/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นบ้านหนองทุ่มหมู่ท่ี 3 – ถนน
บ้านโนนง้ิว ต าบลหัวหนอง) ต าบล
โนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.30 เมตร รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 895 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนอง
ทุ่มหมู่ท่ี 3 – ถนนบ้านโนนง้ิว ต าบลหัวหนอง) 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 895 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 438 คน 
และเกษตรกร จ านวน 350 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นบ้านโนนแดงใหญ่หมู่ท่ี 1 – 
ถนนโคกเพ็ก) ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
223 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
 รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892
 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโนน
แดงใหญ่หมู่ท่ี 1 – ถนนโคกเพ็ก) ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร รวม
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร

              499,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 454 คน 
และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,700              

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นบ้านดู่น้อยหมู่ท่ี 7 – ถนน
บ้านดู่ใหญ่ ต าบลเมืองเพีย)  ต าบล
โนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 223เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.30 เมตร รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 892 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านดู่น้อย
หมู่ท่ี 7 – ถนนบ้านดู่ใหญ่ ต าบลเมืองเพีย)  ต าบล
โนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 223เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร

              499,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 492 คน 
และเกษตรกร จ านวน 320 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 44/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านขอนสัก (ช่วงถนน
มิตรภาพ) ต าบลโนนศิลา (นอกเขต
เทศบาล) อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
858 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้าน
ขอนสัก (ช่วงถนนมิตรภาพ) ต าบลโนนศิลา (นอก
เขตเทศบาล) อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 858 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

              499,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,100              

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองปลาหมอ - ทาง
ไปอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กหนองวังม่วง
 ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองปลาหมอ - ทางไปอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
หนองวังม่วง ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง

              498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,872 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600              

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 บ้านหลุบคา (สายรอบบ้าน
หลุบคา)  ต าบลโนนศิลา อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้าน
หลุบคา (สายรอบบ้านหลุบคา)  ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

              498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,872 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 45/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยเสียว  - บ้าน
หนองปลาหมอ ต าบลหนองปลา
หมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้าน
ห้วยเสียว - บ้านหนองปลาหมอ ต าบลหนองปลา
หมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

              498,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 5,872 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,600              

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 
บ้านหนองไฮน้อย ไป หมู่ท่ี  6 
บ้านหนองข้ีเห็น  ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร   พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง
ท้ัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
(ตามแบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านหนองไฮน้อย ไป หมู่ท่ี  6 
บ้านหนองข้ีเห็น  ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร   พร้อม
ลงไหล่ทางดินลูกรังท้ัง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 
เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้าน
หนองทุ่ม ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
ยาวรวม 170 เมตร ผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (ตาม
แบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 บ้านหนองทุ่ม ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระยะทางยาวรวม 170 เมตร ผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850    ตาราง
เมตร (ตามแบบ ท1-01)

              489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 8,284 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

489,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 46/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านดอน
กู่ หมู่ท่ี 15 ไปบ้านหัน หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวม 143 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
858 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ดินลูกรังท้ัง 2  ข้าง กว้างข้างละ 
0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน  บ้านดอนกู่ หมู่ท่ี 15 ไปบ้านหัน หมู่ท่ี 1
 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวม 143 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 858 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง
ท้ัง 2  ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท
1-01)

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

147 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านกุด
หลง ไปหมู่ท่ี 1 บ้านหัน 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว 
1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ลงหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 650 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 14 บ้านกุดหลง ไปหมู่ท่ี 1 บ้านหัน ต าบล
บ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
ระยะทางยาว 1,300 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ลงหินคลุก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 650 ลูกบาศก์
เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 8,284 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากบ้านสรวงไปบ้าน
หนองบัวแดง บ้านหนองสรวง หมู่ท่ี
 12 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร
 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
875.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสรวงไป
บ้านหนองบัวแดง บ้านหนองสรวง หมู่ท่ี 12 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร

              496,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเม็ก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 538 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,600              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 47/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางจากบ้านหนองบัวแดง
ไปบ้านวังคูณ บ้านหนองแดง หมู่ท่ี
 5 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร
 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
875.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้าน
หนองบัวแดงไปบ้านวังคูณ บ้านหนองแดง หมู่ท่ี 5
 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 
เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร

              496,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเม็ก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 628 คน 
เกษตรกร และจ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,600              

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านสรวงเช่ือมทางหลวง
หมายเลข 2440 บ้านหนองสรวง 
หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00
 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 875.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสรวง
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 2440 บ้านหนองสรวง 
หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
175.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 875.00 ตาราง
เมตร

              496,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเม็ก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 538 คน และ
เกษตรกร จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,600              

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากคุ้มหนองตะกร้าไปคุ้มเหล่า
ดารา บ้านเหล่าดารา-หนองตะกร้า
 หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 175.00
 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 875.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มหนอง
ตะกร้าไปคุ้มเหล่าดารา บ้านเหล่าดารา-หนอง
ตะกร้า หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองเม็กอ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 175.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า 875.00 
ตารางเมตร

              496,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเม็ก

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย)  ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 216 คน 
เกษตรกร และจ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,600              

152 ก่อสร้างลานตากข้าว บ้านส าราญ
น้อย หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนธาตุ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 32 เมตร ยาว 32 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างลานตากข้าว บ้านส าราญน้อย หมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 32 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างลานตากข้าวในชุมชนเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีตากสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและข้าวโพด มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน จ านวน 750 คน และเกษตรกรจ านวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 48/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างบ้านส าราญ หมู่ท่ี 4 -
 บ้านส าราญน้อย หมู่ท่ี 2 ต าบล
โนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 184 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
บ้านส าราญ หมู่ท่ี 4 - บ้านส าราญน้อย หมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 750 คน และ
เกษตรกรจ านวน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนธาตุ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 184 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่
ท่ี 6 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 800 คน และ
เกษตรกรจ านวน 180 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหัน หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนธาตุ
 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกรจ านวน 130 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านชาด หมู่ท่ี 10 - บ้านหนอง
เหล็ก ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ท่ี 
10 - บ้านหนองเหล็ก ต าบลโนนธาตุ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 700 คน และ
เกษตรกรจ านวน 170 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 49/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านขาม
ป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 153.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ี
อบต.ขามป้อม ก าหนด) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 บ้านขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 153.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 765.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีอบต.
ขามป้อม ก าหนด) พร้อมติดต้ังป้าย จ านวน 1 ป้าย

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามป้อม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 700 คน และ
เกษตรกรจ านวน 170 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านหินฮาว
 ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 153.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี
 อบต.ขามป้อมก าหนด) พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านหินฮาว ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี อบต.ขาม
ป้อมก าหนด) พร้อมติดต้ังป้าย จ านวน 1 ป้าย

              498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามป้อม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 636 คน และ
เกษตรกร จ านวน 510 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

498,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 50/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

159 ลงหินคลุกบ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริการส่วนต าบลบ้านใหม่
ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านใหม่ 
เช่ือม ต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริการส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

160 ลงหินคลุก บ้านคลองสมบูรณ์
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม 
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน โดย
การลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุก  บ้านคลองสมบูรณ์  หมู่ท่ี 7 ต าบล
บ้านใหม่ เช่ือม ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 540 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

161 ลงหินคลุก บ้านเบญจวัลย์  หมู่ท่ี 9
 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบลศรีสุข 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,250 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
ก าหนด

ลงหินคลุก บ้านเบญจวัลย์  หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือม ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              297,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

297,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 51/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

162 ลงหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,550.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,200 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
ก าหนด

ลงหินคลุก  บ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านใหม่ 
เช่ือม ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร
 พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              367,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

367,000              

163 ลงหินคลุก  บ้านสวนสวรรค์  หมู่ท่ี
 3  ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบล
หนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลง
หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,450.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุก  บ้านสวนสวรรค์  หมู่ท่ี 3 เช่ือม 
ต าบลหนองแดง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

164 ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3
 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบลดงลาน
 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านใหม่
 เช่ือม ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร
 พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 52/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

165 ลงหินคลุก  บ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านใหม่ เช่ือม ต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,750.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่

ลงหินคลุก  บ้านศรีอุบล  หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านใหม่ 
เช่ือม ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 ตารางเมตร
 พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลงหินคลุกในถนนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,000              

166 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
ต าบลวังเพ่ิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
พร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 เมตร 
(ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลวังเพ่ิม ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ 
บ้านอ่างทอง หมู่ท่ี 1 ต าบลดงลาน - เขตต าบลวัง
เพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

167 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
ต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
พร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 เมตร 
(ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ
บ้านดงลาน หมู่ท่ี 9 ต าบลดงลาน - เขตต าบล
บริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

168 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
ต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
พร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 เมตร 
(ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ 
บ้านวังขอนแดง หมู่ท่ี 3 ต าบลดงลาน – 
เขตต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 53/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

169 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
ต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
พร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 เมตร 
(ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ 
บ้านเขาสัพยา หมู่ท่ี 11 ต าบลดงลาน – 
เขตต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

170 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
ต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร
พร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 เมตร 
(ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ 
บ้านซ าจ าปาเหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลดงลาน – 
เขตต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

171 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
หลักเช่ือมระหว่างต าบลดงลานกับ
อ าเภอูกระดึง  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
โดยท าการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 0.10 
เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับอ าเภอูกระดึง  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา
 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ีด าเนินการ 
บ้านซ าจ าปาเหนือ หมู่ท่ี 6 ต าบลดงลาน – 
เขตอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 7,697 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

172 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรสายบ้านสีชมพู หมู่ท่ี 4 
เช่ือมต่อ ล าห้วยทรายขาว  ต าบล
สีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,625 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
487.50 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสายบ้าน
สีชมพู หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อ ล าห้วยทรายขาว  ต าบล
สีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,625 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 487.50 ลูกบาศก์เมตร

              211,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 45 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

211,300              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 54/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

173 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรสายบ้านโนนสวรรค์
หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อ สายทางโคกสูง-
นายม ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,339 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
399.60 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อ สายทางโคกสูง-
นายม ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,339 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.60 
ลูกบาศก์เมตร

              168,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

168,600              

174 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรสายบ้านโคกสูง หมู่ท่ี 9 
เช่ือมต่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 
ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 465 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสายบ้าน
โคกสูง หมู่ท่ี 9 เช่ือมต่อ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 
ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 465 ลูกบาศก์
เมตร

              193,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

193,600              

175 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ท่ี 9
 เช่ือมต่อ สายทางโนนทองหลาง-
โนนสวรรค์ ต าบลสีชพู อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,245 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 673.50 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร สายบ้าน
โคกสูง หมู่ท่ี 9 เช่ือมต่อ สายทางโนนทองหลาง-
โนนสวรรค์ ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,245 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
673.50 ลูกบาศก์เมตร

              272,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

272,800              

176 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนอง
แดง หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแดง เช่ือม
 ต าบลนาช ายาง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร โดยการลงหินคลุก
พร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ท่ี 1 
ต าบลหนองแดง เช่ือม ต าบลนาช ายาง อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร โดยการ
ลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร

              235,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

235,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 55/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

177 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแดง เช่ือม
 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อม
เกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองแดง เช่ือม ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร โดยลงหินคลุก
พร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลูกบาศก์เมตร

              109,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

109,000              

178 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ท่ี 3 เช่ือม บ้านห้วยโจด 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแดง อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร โดยลงหินคลุก
พร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 
เช่ือม บ้านห้วยโจด หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร

              314,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

314,000              

179 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคก
จ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแดง 
เช่ือมต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อม
เกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 960.00 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกจ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 
ต าบลหนองแดง เช่ือมต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร โดยลง
หินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 960.00 ลูกบาศก์เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

180 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสันติสุข
 หมู่ท่ี 6 เช่ือม บ้านซ่งหนองขาม 
หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแดง อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร โดยลงหินคลุก
พร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 6 เช่ือม
 บ้านซ่งหนองขาม หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร

              204,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

204,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 56/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

181 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนเผด็จโนนหัน หมู่ท่ี 10 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 269 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือขนาดพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,345 ตารางเมตรตาม
แบบมาตรฐาน มทช.2545 
รายละเอียดเป็นไปตามท่ีเทศบาล
ต าบลโนนหันก าหนด

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเผด็จ
โนนหัน หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 269 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,345 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐาน มทช.2545
 รายละเอียดเป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลโนนหัน
ก าหนด

              406,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
เกษตรกร จ านวน 200 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

406,300              

182 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 7 
ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองผือ หมู่ท่ี 7 ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

183 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 9 สายทาง
คุ้มโนนตะโก ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาจ
สามารถ หมู่ท่ี 9 สายทางคุ้มโนนตะโก ต าบลนา
เพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

184 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านส้มกบ หมู่ท่ี 10 สายทาง
ตะวันออกหมู่บ้าน ต าบลนาเพียง  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส้มกบ หมู่ท่ี
 10 สายทางตะวันออกหมู่บ้าน ต าบลนาเพียง  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 57/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

185 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแก หมู่ท่ี 11 สายทาง
หลังวัด ต าบลนาเพียง  อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก 
หมู่ท่ี 11 สายทางหลังวัด ต าบลนาเพียง  อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

186 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ 12 สายรอบ
สระกุดน้ าใส  ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาจ
สามารถ หมู่ 12 สายรอบสระกุดน้ าใส  ต าบลนา
เพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

187 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 13 สายทางทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน  ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ 13 สายทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน  ต าบลนา
เพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 58/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

188 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ต าบลหนองไผ่
 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ถนนสายประชาอุทิศ ปริมาณงาน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา
 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800
 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลหนองไผ่

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ 
หมู่ 3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ถนนสายประชาอุทิศ ปริมาณงาน กว้าง
 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบลหนองไผ่

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

189 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างต าบล บ้านยอดห้วย 
หมู่ 8 ต าบลหนองไผ่ เช่ือมบ้าน
โปร่งแห้ง ต าบลวังหินลาด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่าง

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
ต าบล บ้านยอดห้วย หมู่ 8 ต าบลหนองไผ่ เช่ือม
บ้านโปร่งแห้ง ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่าง

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

190 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 13 ต าบล
หนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์
 หมู่ 13 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่าง

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 59/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

191 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยบง หมู่ 6 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลหนองไผ่

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่
 6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลหนองไผ่

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

192 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่นาค า หมู่ 15 ต าบลหนอง
ไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลหนองไผ่

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นาค า 
หมู่ 15 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบลหนองไผ่

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

193 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยบง หมู่ 16 ต าบลหนองไผ่
 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลหนองไผ่

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่
 16 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
กองช่างเทศบาลต าบลหนองไผ่

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน 
และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

493,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 60/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

194 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลาซิว หมู่ 1 เช่ือม
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลา
ซิว หมู่ 1 เช่ือมต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
 2 ข้าง พร้อมป้าย 1 ป้าย

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

195 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนงาม หมู่ 3 เช่ือมต าบลซ า
ยาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงาม 
หมู่ 3 เช่ือมต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 
พร้อมป้าย 1 ป้าย

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

196 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 เช่ือมต าบล
นาหนองทุ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด
 หมู่ 5 เช่ือมต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
 2 ข้าง พร้อมป้าย 1 ป้าย

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,900 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 61/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

197 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสูง หมู่ 6 เช่ือมบ้านทุ่ง
เชือก ต าบลภู่หาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่
 6 เช่ือมบ้านทุ่งเชือก ต าบลภู่หาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
 2 ข้าง พร้อมป้าย 1 ป้าย

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

198 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสูง หมู่ 6 ต าบลภู่หาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่
 6 ต าบลภู่หาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือให้มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย

              484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 4,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

484,000              

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากฝายขอนผุไปโสกแจ้ง หมู่ท่ี5 
ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3 เมตร.ยาว 112 
เมตร.หนา 0.15 เมตร.หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฝายขอนผุไป
โสกแจ้ง หมู่ท่ี5 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร

              206,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลนาจาน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

206,000              

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฝายน้ ากิน หมู่ท่ี13 ต าบลนา
จาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3 เมตร.ยาว 250 เมตร. หนา
 0.15 เมตร.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 750 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ ากิน 
หมู่ท่ี13 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตร.ยาว 250 เมตร. หนา 0.15 เมตร.หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

              450,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลนาจาน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 3,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

450,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 62/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสารจอด หมู่ 2 (ซอยบ้าน
นางสาวบาน ทองม้ัง) ต าบล
ซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารจอด 
หมู่ 2(ซอยบ้านนางสาวบาน ทองม้ัง) ต าบลซ ายาง
 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย

              495,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลซ ายาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,700              

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสารจอด หมู่ 2 (สายบ้านสาร
จอด – บ้านวังโพน) ต าบลซ ายาง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารจอด 
หมู่ 2(สายบ้านสารจอด – บ้านวังโพน) ต าบลซ า
ยาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1
 ป้าย

              495,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลซ ายาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,700              

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยถ้ าเต่า-บ้านวังเจริญ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผ่า
มาน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยถ้ า
เต่า-บ้านวังเจริญ หมู่ท่ี 8 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภู
ผ่ามาน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาม่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 563 คน 
และเกษตรกรจ านวน 150 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านภูผาม่าน-บ้านซ าภุทองใต้-
ช่วงบ้านนาน้ าซ า หมู่ท่ี 5 ต าบลภู
ผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูผา
ม่าน-บ้านซ าภุทองใต้-ช่วงบ้านนาน้ าซ า หมู่ท่ี 5 
ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาม่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 597 คน 
และเกษตรกรจ านวน 209 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 63/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภูผาม่าน-ภูผาตะวัน- หมู่ท่ี 1 
ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูผาม่าน-ภู
ผาตะวัน- หมู่ท่ี 1 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน
 จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูผาม่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 125 คน 
และเกษตรกรจ านวน 270 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเทพอ านวย- หมู่ท่ี 9 (ทางไป
ดอนหอ) ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา
 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 795 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอ านวย-
 หมู่ท่ี 9 (ทางไปดอนหอ) ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 387 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์- หมู่ท่ี 2 (สาย
ทางข้างลานมันยานเซ็ง) ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์- หมู่ท่ี 2 (สายทางข้างลานมันยานเซ็ง) 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 835 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าเปือย- หมู่ท่ี 1 เช่ือมบ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย- 
หมู่ท่ี 1 เช่ือมบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 1,077 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 64/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี 4  ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ 
หมู่ท่ี 4  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 835 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ท่ี 8  ต าบล
โนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกลาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง
 หมู่ท่ี 8  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ
เขาสวนกลาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 159 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 462 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนมิตรภาพ-หนองหารจาง 
หมู่ 5 ชุมชนหินกองน้อย ต าบลน้ า
พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ความยาว 175 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
มิตรภาพ-หนองหารจาง หมู่ 5 ชุมชนหินกองน้อย
 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 175 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร

              494,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ล าน้ าพอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,994 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,500              

212 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหารจาง-ห้วยเสือเต้น หมู่
 8 ชุมชนหนองหารจอง ต าบลน้ า
พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ความยาว 175 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหาร
จาง-ห้วยเสือเต้น หมู่ 8 ชุมชนหนองหารจอง 
ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 175 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร

              494,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ล าน้ าพอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,994 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 65/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองโน-โคกทวีจัก หมู่ 11 
ชุมชนหนองโน ต าบลน้ าพอง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 175 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโน-
โคกทวีจัก หมู่ 11 ชุมชนหนองโน ต าบล
น้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 
175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

              494,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ล าน้ าพอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,994 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,500              

214 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบบึงปากถุงเทียว-วัดป่าบึง
ปากถุงเทียว หมู่ 17 ชุมชน
โคกสูง ต าบลน้ าพอง อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 
175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงปาก
ถุงเทียว-วัดป่าบึงปากถุงเทียว หมู่ 17 ชุมชนห
โคกสูง ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว
 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

              494,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ล าน้ าพอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,994 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,500              

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 8 บ้านโคกงาม ต าบล
โคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โคกงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 470 ราย และเกษตรกรจ านวน 169 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 66/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านโนนม่วง ต าบล
โคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โคกงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 358 คน และเกษตรกรจ านวน 107 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

217 ขุดลอกล าห้วยกะลึก หมู่ท่ี 1 บ้าน
โคกกว้าง ต าบลโคกงาม อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ปากกว้าง 12 เมตร ยาว 980 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,479.25 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 980 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,479.25 ลูกบาศก์เมตร

              458,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โคกงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บ
น้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ 
ปลูกอ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียงสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 722 คน และเกษตรกรจ านวน 186 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

458,000              

218 ขุดลอกสระหินร่อง หมู่ท่ี 2 บ้าน
โคกกว้าง ต าบลโคกงาม อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 25,45 เมตร ยาว 92 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขุดขนย้ายไม่น้อยกว่า 
7,287.50 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดกว้าง 25,45 เมตร ยาว 92 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุด
ขนย้ายไม่น้อยกว่า 7,287.50 ลูกบาศก์เมตร

              342,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โคกงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกสระเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า
ให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ ได้แก่ อ้อย
 ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียงสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 986 
คน และเกษตรกรจ านวน 312 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

342,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 67/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 บ้านโสกด่ัง ต าบล
โคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 815 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 32.60 ลูกบาศก์เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โคกงาม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และเล้ียง
สัตว์) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชน จ านวน 478 คน และเกษตรกรจ านวน 142 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณะประโยชน์ซอยพ่อลีบ้าน
หัวหนอง หมู่ท่ี 10 ต าบลเขาสวน
กวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 750.00 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ
ประโยชน์ซอยพ่อลีบ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 10 ต าบล
เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร

              496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
เขาสวนกวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 536 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,400              

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณะประโยชน์คุ้มทานตะวัน 
บ้านทางพาด หมู่ท่ี 11 ต าบลค า
ม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 750.00 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ
ประโยชน์คุ้มทานตะวัน บ้านทางพาด หมู่ท่ี 11 
ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร

              490,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ดงเมืองแอม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 785 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

490,100              

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณะประโยชน์ไปหนองเกาะ 
บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 10 ต าบลเขา
สวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 185.00 เมตร ความหนา
 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
740.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ
ประโยชน์ไปหนองเกาะ บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 10 
ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
740.00 ตารางเมตร

              485,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
เขาสวนกวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 788 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

485,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 68/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณะประโยชน์เขาสวนกวาง
แลนด์ บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 5 ต าบล
เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา
 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
825.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ
ประโยชน์เขาสวนกวางแลนด์ บ้านหนองกุง หมู่ท่ี
 5 ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
165.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร

              489,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
เขาสวนกวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 955 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

489,100              

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมู่ท่ี 6 เช่ือม ทช.ขก.
5078 ต าบลเมืองแอม อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5
 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่
ท่ี 6 เช่ือม ทช.ขก.5078 ต าบลเมืองแอม อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว
 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร

              434,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ดงเมืองแอม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 300 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

434,700              

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคู หมู่ท่ี 9 เช่ือม ต าบล
สะอาด ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู 
หมู่ท่ี 9 เช่ือม ต าบลสะอาด ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

              425,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ดงเมืองแอม

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 200 
ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

425,200              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 69/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเข่ือนอุบลรัตน์ (คุ้มหินขาว) 
หมู่ท่ี 4 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
สายทางเร่ิมจากบริเวณสามแยก
บ้านนางวิภาวี ทะใจ ถึงบริเวณ
บ้านนางทองเดือน มะหันต์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเข่ือนอุบล
รัตน์ (คุ้มหินขาว) หมู่ท่ี 4 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิม
จากบริเวณสามแยกบ้านนางวิภาวี ทะใจ ถึง
บริเวณบ้านนางทองเดือน มะหันต์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 เมตร

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 117 คน 
และเกษตรกร จ านวน 70 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

227 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูค าเบ้า หมู่ท่ี 7 ต าบลเข่ือน
อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น สายทางเร่ิมจากบริเวณ
สามแยกบริเวณหลังโรงเรียนบ้านภู
ค าเบ้า ถึงบริเวณประตูโขงหลังวัด
บ้านภูค าเบ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 
0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูค าเบ้า หมู่
ท่ี 7 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิมจากบริเวณสามแยก
บริเวณหลังโรงเรียนบ้านภูค าเบ้า ถึงบริเวณประตู
โขงหลังวัดบ้านภูค าเบ้า ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
580.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 เมตร

              377,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 794 คน 
และเกษตรกร จ านวน 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

377,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 70/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูค าเบ้า หมู่ท่ี 7 ต าบลเข่ือน
อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น สายทางเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนางเสาร์ แสนจู ถึงบริเวณ
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ขก 
2063 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูค าเบ้า หมู่
ท่ี 7 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิมจากบริเวณบ้านนาง
เสาร์ แสนจู ถึงบริเวณถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท ขก 2063 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

              234,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 794 คน 
และเกษตรกร จ านวน 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

234,000              

229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 8 ต าบล
เข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทาง
เร่ิมจากบริเวณบ้านนายชาญ 
พันธ์พรม ถึงบริเวณระบบประปา
หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 
เมตร และลงท่อระบายน าคอนกรีต
เสริมเหล็กปากส้ินราง ช้ัน 3 ขนาด
 0.40 เมตร จ านวน 34 ท่อน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิมจากบริเวณบ้านนาย
ชาญ พันธ์พรม ถึงบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้าง
ละ 0.30 เมตร และลงท่อระบายน าคอนกรีตเสริม
เหล็กปากส้ินราง ช้ัน 3 ขนาด 0.40 เมตร จ านวน
 34 ท่อน

              260,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 791 คน 
และเกษตรกร จ านวน 300 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

260,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 71/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 5 ต าบล
เข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกน้ า
เกล้ียง หมู่ท่ี 5 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อม
ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

              335,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 150 คน 
และเกษตรกร จ านวน 100 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

335,000              

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านประชาช่ืน หมู่ท่ี 7 ต าบล
นองโน - บ้านหนองโก 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโก  อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 141 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 846  ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชา
ช่ืน หมู่ท่ี 7 ต าบลนองโน - บ้าน
หนองโก หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโก  อ าเภอกระนวน
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 141 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
846  ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 341 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก 
ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่ง
ใหญ่  บ้านกุดโง้ง หมู่ท่ี 3 - บ้านนา
เลาะ หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองโน 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบท สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - 
บ้านทุ่งใหญ่  บ้านกุดโง้ง หมู่ท่ี 3 - บ้านนาเลาะ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หลวงชนบทเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน 
จ านวน 358 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองโน - บ้านค ามืด 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโน - บ้านค ามืด 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 350 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 72/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก 
ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 
2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโคก
สะอาด หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยโจด - 
บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว  170 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบท สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง
หมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโคกสะอาด
 หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยโจด - บ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี 
11 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว  170
 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 522 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค ามืด หมู่ที 3 ต าบลบ้าน
ฝาง - บ้านผักแว่น หมู่ท่ี 5 ต าบล
หนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  
เมตร ยาว 170  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850  ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค ามืด 
หมู่ที 3 ต าบลบ้านฝาง - บ้านผักแว่น
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 170
  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850  
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 385 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่า
คันโท) -บ้านหนองแวงเป่ง หมูท่ี 4
 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5  เมตร ยาว 170  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่า
คันโท) -บ้านหนองแวงเป่ง หมูท่ี 4 ต าบลบ้านฝาง
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 170  เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 589 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 73/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ท่ี 10 - 
บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ท่ี 4 ต าบล
บ้านฝาง  อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่า
คันโท)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง
พัฒนา หมู่ท่ี 10 - บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น -
 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท)  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

              499,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 555 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่า
คันโท) -บ้านค ามืด หมูท่ี 3 - บ้าน
ฝาง หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 855 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่า
คันโท) -บ้านค ามืด หมูท่ี 3 - บ้านฝาง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตาราง
เมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผักหนาม หมู่ท่ี 4 ต าบล
หนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเส้ียว หมู่ท่ี
 2 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผักหนาม หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ - 
บ้านโสกเส้ียว หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
 เมตร ยาว 140 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 358 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 74/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีเวียงชัย หมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้าน
โสกเส้ียว หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยโจด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเวียง
ชัย หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเส้ียว 
หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 522 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองโอง หมู่ท่ี 7 ต าบล
หนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน - 
บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 4  ต าบลค า
แมด  อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
โอง หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน -
 บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 4  ต าบล
ค าแมด  อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 396 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาโปร่ง  หมู่ท่ี 7  ต าบล
หัวนาค า อ าเภอกระนวน บ้านโคก
สว่าง หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยยาง  
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโปร่ง
  หมู่ท่ี 7  ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน บ้าน
โคกสว่าง หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยยาง  อ าเภอกระนวน
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 520 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 75/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

243 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ท่าลาด หมู่ท่ี 5 ต าบลหัวนาค า 
อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น - 
บ้านโคกใหญ่ หมู่ท่ี 13 ต าบลบัว
เงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด 
ขอนแก่นขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 136 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 
ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านท่าลาด หมู่ท่ี 5 ต าบลหัวนาค า อ าเภอ
กระนวนจังหวัดขอนแก่น - บ้าน
โคกใหญ่ หมู่ท่ี 13 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 136 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
816 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักแว่น หมู่ท่ี 8 -บ้านโนนราศรี
 หมู่ท่ี 18 ต าบลหนองโก - เขต
เทศบาลเมืองกระนวน  อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักแว่น หมู่
ท่ี 8 -บ้านโนนราศรี หมู่ท่ี 18 ต าบล
หนองโก - เขตเทศบาลเมืองกระนวน  อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 170 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 412 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านศรีสุข หมูท่ี 2 ต าบลหนอง
โก - บ้านโคกกลาง หมูท่ี 5 ต าบล
หนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่นขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855  ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข 
หมูท่ี 2 ต าบลหนองโก - บ้านโคกกลาง หมูท่ี 5 
ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 855  ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 456 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยาง หมู่ท่ี 1 ต าบล
ห้วยยาง - บ้านสนามชัย หมู่ท่ี 1 
ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยยาง - บ้านสนามชัย หมู่ท่ี 1 
ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 632 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 76/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผักหนามค า หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองกุงใหญ่ - 
บ้านหนองซา หมู่ท่ี 6 
ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตรยาว 213 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผักหนามค า หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้าน
หนองซา หมู่ท่ี 6 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตรยาว
 213 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852
 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 547 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 
4039 บ้านนามูล - บ้าน
ตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ท่ี 1 
บ้านตอประดู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลดูนสาด
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอ
ประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ท่ี 1 บ้านตอประดู่ หมู่ท่ี 
3 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 589 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 (กระนวน-
ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 855 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก)
 - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร

              500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น  ประชาชน จ านวน 658 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 77/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองแวงโสกพระ 5 (รอบ
บ้านด้านทิศใต้) บ้านหนองแวงโสก
พระ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแวงโสก
พระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 164.00 หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง
โสกพระ 5 (รอบบ้านด้านทิศใต้) บ้านหนองแวง
โสกพระ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 164.00 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 820.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

              499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงโสก

พระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,633 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,600              

251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหนองแวงโคตร 7 (รอบ
บ้านด้านทิศเหนือ) หมู่ท่ี 13 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน   
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 164.00 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 820.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนอง
แวงโคตร 7 (รอบบ้านด้านทิศเหนือ) หมู่ท่ี 13 
ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางยาว 164.00 หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด)

              499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

แวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 520 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,600              

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางโคกล่าม 6 (รอบบ้านด้าน
ทิศตะวันออก) หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160.00 หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (ตามแบบแปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกล่าม
6 (รอบบ้านด้านทิศตะวันออก) หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160.00 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีก าหนด)

              495,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

แวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 1,014 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

495,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 78/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงนนอก 
(สายแยกทางหลวง2246-บ้าน
หนองแวงนอก) ต าบลหนองมะเขือ
 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5.0 เมตร ยาว 175.0 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้าน
หนองแวงนนอก (สายแยกทางหลวง2246-บ้าน
หนองแวงนอก) ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 
175.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

              494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 4,015 คน 
และเกษตรกร จ านวน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,700              

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 บ้านป่าพร้าว (สายแยกวัด
ตะวันตกบ้าน) ต าบลหนองมะเขือ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5.0 เมตร ยาว175.0 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืน
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านป่า
พร้าว (สายแยกวัดตะวันตกบ้าน) ต าบลหนอง
มะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
5.0 เมตร ยาว175.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

              494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 4,015 คน 
และเกษตรกร จ านวน 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,700              

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแวงใน (สาย
สามแยก-นาพ่อน้อย สกุลดี) ต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.0 เมตร 
ยาว175.0 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้าน
หนองแวงใน (สายสามแยก-นาพ่อน้อย สกุลดี) 
ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว175.0 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 
ป้าย

              494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 4,015 คน 
และเกษตรกร จ านวน 2,500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 79/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกนกเต็นพัฒนา-หนองทุ่ม 
บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ท่ี 10 
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 
5.0 เมตร ระยะทาง 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกนกเต็น
พัฒนา-หนองทุ่ม บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ท่ี 10
 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ระยะทาง 158 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ
0.15 เมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,000              

257 ปรับปรุงหินคลุกสายป่าเป้า 
หนองแวง บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 2 
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปรับปรุงหินคลุกสายป่าเป้า หนองแวง บ้านป่าเป้า
 หมู่ท่ี 2 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

              349,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 740 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

349,500              

258 ปรับปรุงหินคลุกสายคันคูล าห้วย
ม่วง บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 3 ต าบล
โสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

ปรับปรุงหินคลุกสายคันคูล าห้วยม่วง บ้านหนอง
บัว หมู่ท่ี 3 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

              349,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

349,500              

259 ปรับปรุงหินคลุกสายแยกโสกนก
เต็น หนองบัว หนองแวง หมู่ท่ี 11 
บ้านหนองบัวสันติสุข ต าบลโสกนก
เต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ปรับปรุงหินคลุกสายแยกโสกนกเต็น หนองบัว
หนองแวง หมู่ท่ี 11 บ้านหนองบัวสันติสุข 
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร

              349,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงหินคลุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 623 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

349,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 80/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

260 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 9/4 หมู่ 12 บ้านศรี
เมือง ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง4
เมตร ยาว200เมตร หนา0.15เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 
9/4หมู่ 12 บ้านศรีเมือง ต าบลแวงน้อย อ าเภอ
แวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

              479,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,055 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

479,000              

261 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบสระน้ าบ้านแวงน้อย หมู่ 1
 บ้านแวงน้อย ต าบลแวงน้อย 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง4เมตร ยาว200เมตร 
หนา0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระ
น้ าบ้านแวงน้อย หมู่ 1 บ้านแวงน้อย ต าบลแวง
น้อยอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง
4เมตรยาว200เมตร หนา0.15เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร

              479,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,055 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

479,000              

262 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 5 - บ้านหนองแซง 
หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวง
ใหญ่  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 ตามแบบแปลน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทองก าหนด

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนแดง 
หมู่ท่ี 5 - บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองก าหนด

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น เป็น ประชาชน จ านวน 4,000
 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

263 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านรัตนะ หมู่ท่ี 2 -บ้านแสงอรุณ 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวง
ใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1000 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบแปลน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองก าหนด

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านรัตนะ หมู่ท่ี 2
 -บ้านแสงอรุณ หมู่ท่ี 9 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวง
ใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลน อบต.โนนทอง
ก าหนด

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น เป็น ประชาชน จ านวน 4,000
 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 81/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

264 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ท่ี 4 บ้านนานิคม-
โรงเรียนพลพัฒนา ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
 0.15 เมตรยาว160 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก ถนนสาย
หมู่ท่ี 4 บ้านนานิคม-โรงเรียนพลพัฒนา 
ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่นขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว160 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร

              453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,798 
คน และเกษตรกร จ านวน 784 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

453,000              

265 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ท่ี 2 บ้านห้วยค้อ-สาม
แยกบ้านห้วยค้อน้อย ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว160 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี 2
 บ้านห้วยค้อ-สามแยกบ้านห้วยค้อน้อย ต าบล
หนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว160 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,798 
คน และเกษตรกร จ านวน 784 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

453,000              

266 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ท่ี 2 บ้านห้วยค้อ-บ้าน
โคกเสน่ห์ ต าบลหนองแวงนางเบ้า 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว160 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี 2
 บ้านห้วยค้อ-บ้านโคกเสน่ห์ ต าบลหนองแวงนาง
เบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว160 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,798 
คน และเกษตรกร จ านวน 784 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

453,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 82/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหมู่ท่ี 10 บ้านวังจาน-
ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว160 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี 
10 บ้านวังจาน-ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว160 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร

              453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชน
ในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 2,798 
คน และเกษตรกร จ านวน 784 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

453,000              

268 เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอส
ฟัลท์คอนกรีต ด้วยการปูแอสฟัลท์
ติกทับผิวจราจรเดิม (Overlay) 
ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 
บ้านหัวนา(คุ้มหัวนา) ต าบลหนอง
น้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น จุดท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง
ประมาณ 5.00 ยาว 50 เมตร หนา
 0.05 เมตร จุดท่ี 2 ผิวจราจร 
กว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 934 ตาราง
เมตร (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด)

เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต 
ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้าน
หัวนา(คุ้มหัวนา) ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น จุดท่ี 1 ผิวจราจร กว้างประมาณ
 5.00 ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดท่ี 2 ผิว
จราจร กว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 934 ตารางเมตร
 (ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ก าหนด)

              449,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

หนองน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการเสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอสฟัลท์
คอนกรีต ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 5,528 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

449,900              

269 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหน้าวัด บ้าน
สร้างแป้น หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านลาน 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท า
การซ่อมแซมขนาดกว้างข้างละ 
3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ-
เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
76 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
 1 ป้าย รายละเอียดตามท่ีอบต.
ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต เส้นหน้าวัด บ้านสร้างแป้น หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท าการ
ซ่อมแซมชนาดกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ-เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร
 พร้อมป้าย 1 ป้าย รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด

              376,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 8,870 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

376,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 83/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

270 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างโรงเรียน
 บ้านกุดเชือก หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ท าการซ่อมแซมชนาดก
ว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ-เมตร ยาว 340 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร งานตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 102 ตาราง
เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต เส้นข้างโรงเรียน บ้านกุดเชือก หมู่ท่ี 11 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ท าการซ่อมแซมชนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ-เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตาราง
เมตร งานตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 102 ตาราง
เมตรพร้อมป้าย 1 ป้าย รายละเอียดตามท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

              482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 8,870 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

482,000              

271 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลางหมู่บ้าน
  บ้านลาน หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านลาน 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท า
การซ่อมแซมชนาดกว้าง 5.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ-เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700
 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรไม่
น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามท่ีอบต.ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต เส้นกลางหมู่บ้าน  บ้านลาน หมู่ท่ี 6 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท าการ
ซ่อมแซมชนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ-เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร 
งานตีเส้นจราจร
ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย 
รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 8,870 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

494,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 84/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

272 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นไปหน้าวัด 
บ้านสร้างแป้น หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ท าการซ่อมแซมชนาดก
ว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ-เมตร ยาว 380 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร งานตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 76 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามท่ีอบต.ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นไปหน้าวัด บ้านสร้างแป้น หมู่ท่ี 12 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ท าการซ่อมแซมชนาดกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ-เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 
เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,330 ตาราง
เมตร งานตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร
 พร้อมป้าย 1 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด

              376,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน 
จ านวน 8,870 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

376,000              

273 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นไปอ่างศิลา บ้านดอนเงิน หมู่ท่ี 
8 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปอ่างศิลา
 บ้านดอนเงิน หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 8,870 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

274 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ชุมชน
จัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.10 – 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 129.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 413.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทอง
ประเสริฐ ซอย 13 ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 3.10 – 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
129.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 413.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ก าหนด

              175,700 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

175,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 85/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

275 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนทองประเสริฐ ซอย 3 ชุมชน
จัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
197.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
788.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทอง
ประเสริฐ ซอย 3 ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง
 4.00 เมตร ยาวประมาณ 197.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
788.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              331,100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

331,100              

276 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนทางเข้าวัดนันทพิมพาราม 
ชุมชนสมหวัง - สังวาลย์  เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง
 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 – 
3.40 เมตร ยาวประมาณ 97.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า
วัดนันทพิมพาราม ชุมชนสมหวัง - สังวาลย์  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 – 3.40 เมตร ยาว
ประมาณ 97.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

              131,900 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

131,900              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 86/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

277 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนน กม.16 ซอย 1 ชุมชนห้วย
ทราย  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
10 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 2.80 เมตร ยาวประมาณ 
110.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
308.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 
ซอย 1 ชุมชนห้วยทราย  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 10 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง
 2.80 เมตร ยาวประมาณ 110.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
308.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              132,200 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

132,200              

278 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนทางเข้าหนองน้ าใส ชุมชน
สมหวัง - สังวาลย์  เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 8.00 เมตร
 ยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า
หนองน้ าใส ชุมชนสมหวัง - สังวาลย์  เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาวประมาณ 
150.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ก าหนด

              497,800 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 87/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

279 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนทางเข้าหมวดโนนชัย ชุมชน
บ้านไผ่เก่าพัฒนา เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.80 เมตร
 ยาวประมาณ 150.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้า
หมวดโนนชัย ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 3.80 เมตร ยาวประมาณ 150.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 570.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              240,100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

240,100              

280 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยสองพ่ีน้อง ชุมชนโนนสะอาด 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 5 ต าบล
ในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร ยาวประมาณ 
245.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
563.50 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยสองพ่ีน้อง
 ชุมชนโนนสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 5 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 2.30 
เมตร ยาวประมาณ 245.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 563.50 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

              245,400 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

245,400              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 88/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

281 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยสมบัติพัฒนา ชุมชนโนน
สะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
5 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.40 เมตร ยาวประมาณ 
345.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,173.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติ
พัฒนา ชุมชนโนนสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง
 3.40 เมตร ยาวประมาณ 345.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,173.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              497,300 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

497,300              

282 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนสมประสงค์ ซอย 1 ชุมชนสม
ประสงค์พัฒนา เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay)หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 170.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนสม
ประสงค์ ซอย 1 ชุมชนสมประสงค์พัฒนา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
170.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ก าหนด

              421,300 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

421,300              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 89/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

283 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยศาลเจ้า (ถึงสะพานห้วยทราย)
ชุมชนศาลเจ้า เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 3.20 เมตร ยาว
ประมาณ 225.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยศาลเจ้า 
(ถึงสะพานห้วยทราย)ชุมชนศาลเจ้า เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 3.20 เมตร ยาวประมาณ 225.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              305,100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

305,100              

284 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนขนมจีน 2000 ชุมชนขนมจีน 
2000 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
20 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติก  คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 
190.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
684.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนขนมจีน 
2000 ชุมชนขนมจีน 2000 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 20 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay)
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.60 เมตร 
ยาวประมาณ 190.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร
 พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

              289,000 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

289,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 90/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

285 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 ชุมชน
หนอง   ลุมพุก เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 285.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 855.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 4 ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 285.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 855.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              365,300 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

365,300              

286 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยไทยประทาน 1 ชุมชนหนองลุ
มพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
127.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
381.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยไทยประทาน 1 ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 127.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
381.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              162,800 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

162,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 91/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

287 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยไทยประทาน  ชุมชนหนองลุ
มพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
279.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,116.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยไทยประทาน  ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 279.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,116.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              468,900 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

468,900              

288 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนย่ิงยง ซอย 16  ชุมชนย่ิงยง 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 3 ต าบล
ในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.10 เมตร ยาวประมาณ 
248.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
768.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนย่ิงยง 
ซอย 16 ชุมชนย่ิงยง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 3
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.10 เมตร ยาวประมาณ 248.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
768.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              327,500 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

327,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 92/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

289 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนสุขส าราญ ซอย 2  ชุมชน
หลักสิบส่ี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่
ท่ี 14 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 190.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 950.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนสุขส าราญ
 ซอย 2  ชุมชน หลักสิบส่ี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 14 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
950.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              395,100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

395,100              

290 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนแจ้งสนิท (ฝ่ังธนาคารกรุงไทย)
 ชุมชนศาลเจ้า 2 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 2  ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 2.00 – 
3.50 เมตร ยาวประมาณ 400.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,090.00 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนแจ้งสนิท 
(ฝ่ังธนาคารกรุงไทย) ชุมชนศาลเจ้า 2 เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 2  ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 2.00 – 3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 400.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

              451,800 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

451,800              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 93/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

291 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนโพธ์ิกลาง ซอย 1 ชุมชนโพธ์ิ
สวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
21  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 2.80 – 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 250.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนโพธ์ิกลาง 
ซอย 1 ชุมชนโพธ์ิสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 21  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 2.80 – 3.30 เมตร ยาวประมาณ 
250.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ก าหนด

              340,400 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

340,400              

292 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนข้างศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านเก้ิง (ด้านทิศตะวันออก) ชุมชน
โพธ์ิสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 21  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 142.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 355.00 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนข้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเก้ิง (ด้านทิศ
ตะวันออก) ชุมชนโพธ์ิสวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 หมู่ท่ี 21  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง
 2.50 เมตร ยาวประมาณ 142.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
355.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              153,700 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

153,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 94/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

293 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ 
ซอยมุกดา – บุษรา ชุมชนหมู่ส่ี
พัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 
4  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
277.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
831.00 ตารางเมตร พร้อมงานตี
เส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยมุกดา – 
บุษรา ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง
 3.00 เมตร ยาวประมาณ 277.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
831.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ก าหนด

              355,100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 27,435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

355,100              

294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางคอนกรีตเดิมไปทาง
อารมณ์ฟาร์ม หมู่ท่ี 3 ต าบล
ละหานนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
คอนกรีตเดิมไปทางอารมณ์ฟาร์ม หมู่ท่ี 3 ต าบล
ละหานนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 373 คน 
และเกษตรกร จ านวน 322 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

295 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลาประชาคมไปทางโรงเรียน
วัดจุมพลฯ หมู่ 1 บ้านก้านเหลือง 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา
ประชาคมไปทางโรงเรียนวัดจุมพลฯ หมู่ 1 บ้าน
ก้านเหลือง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ก้านเหลือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 911 คน 
และเกษตรกร จ านวน 893 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 95/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

296 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนาย
อดุลย์ ค าโส ถึงสามแยก หมู่ 2 
บ้านโคกสูง ต าบลก้านเหลือง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน 
คสล.เดิมบ้านนายอดุลย์ ค าโส ถึงสามแยก หมู่ 2 
บ้านโคกสูง ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ก้านเหลือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 911 คน 
และเกษตรกร จ านวน 893 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

297 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านโนน
ศาลา  หมู่ 3 บ้านหนองโก ต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 161.00 เมตร
 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน 
คสล.เดิมบ้านโนนศาลา  หมู่ 3 บ้านหนองโก 
ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 161.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ก้านเหลือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 911 คน
และเกษตรกร จ านวน 893 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

298 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยก ต าบลก้านเหลืองไป
ทางบ่อขยะ หมู่ 12 
บ้านก้านเหลืองหนองแวง ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยก 
ทต าบลก้านเหลืองไปทางบ่อขยะ หมู่ 12 บ้าน
ก้านเหลืองหนองแวง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง  200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ก้านเหลือง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 911 คนและ
เกษตรกร จ านวน 893 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 96/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

299 ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยใช้วิธีการ
เสริมผิวทาง (overlay) ถนน
เทศบาล 4 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสี 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 770 เมตร 
หนา 0.04 เซนเมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยใช้วิธีการเสริมผิวทาง 
(overlay) ถนนเทศบาล 4 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสี 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร 
หนา 0.04 เซนติเมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,480 ตารางเมตร

              488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลแวง
น้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยใช้วิธีการเสริมผิว
ทาง (overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและ
อ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 3,055 คน และเกษตรกร จ านวน 1,200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

488,000              

300 ขุดลอกหนองเบ็น หมู่ท่ี 1 บ้าน
ละหานนา ต าบลละหานนา อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด 
กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร 
ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกหนองเบ็น หมู่ท่ี 1 บ้านละหานนา 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร 
ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
915 คน และเกษตรกร จ านวน 860 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

301 ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 2 บ้าน
หนองแวงห้วยทราย 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด ปากบน
กว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร 
ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงห้วย
ทราย ต าบลละหานนา  อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร 
ยาว 940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
803 คนและเกษตรกร จ านวน 755 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

302 ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 3 
บ้านทุ่งมน ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งมน 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร 
ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
373 คน และเกษตรกร จ านวน 312 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 97/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

303 ขุดลอกหนองกกค้อ หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองสะแบง ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 
เมตร ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง
 1:1

ขุดลอกหนองกกค้อ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองสะแบง 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก
 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
548 คน และเกษตรกร จ านวน 502 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

304 ขุดลอกล าห้วยรวง หมู่ท่ี 6 บ้าน
โนนทองหลาง ต าบลละหานนา  
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยรวง หมู่ท่ี 6 บ้านโนนทองหลาง 
ต าบลละหานนา  อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 
เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 
1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
275 คน และเกษตรกร จ านวน 233 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

305 ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 7 
บ้านหญ้าคา ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร 
ยาว 940 เมตร ก้นห้วย 
กว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 
1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 7 บ้านหญ้าคา 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร 
ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 
เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
315 คน และเกษตรกร จ านวน 270 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

306 ขุดลอกหนองสะเดา หมู่ท่ี 9 
บ้านศรีชุมพร ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 100 เมตร 
ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5 
เมตรลาดเอียง 1:1

ขุดลอกหนองสะเดา หมู่ท่ี 9 บ้านศรีชุมพร 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร 
ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
403 คน และเกษตรกร จ านวน 350 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 98/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

307 ขุดลอกสระน้ าวัดเทพประสิทธ์ิ หมู่
ท่ี10 บ้านโคกสูง ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 100 เมตร 
ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5 
เมตรลาดเอียง 1:1

ขุดลอกสระน้ าวัดเทพประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 10 
บ้านโคกสูง ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 100 เมตร 
ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
410 คน และเกษตรกร จ านวน 360 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

308 ขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ท่ี 14 
ตอน 2 บ้านหนองสะแบง 2 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร 
ดินขุดลึก 1.5 เมตร
ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ท่ี 14 ตอน 2 
บ้านหนองสะแบง2 ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 100 
เมตร ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรต่างๆ 
ได้แก่ ปลูกข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 
402 คน และเกษตรกร จ านวน 350 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

309 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตโดยวิธีการเสริมผิวทาง 
(overlay) ถนนเทศบาล 5 หมู่ท่ี 6
 บ้านโคกสี ต าบลแวงน้อย อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ความกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีการ
เสริมผิวทาง (overlay) ถนนเทศบาล 5 หมู่ท่ี 6 
บ้านโคกสี ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

              488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลแวง
น้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดย
วิธีการเสริมผิวทาง (overlay) ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 3,055 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,200 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

488,000              

310 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลังโรงเรียนบ้านละหาน
นา หมู่ท่ี1 - ไปนานายสมพงษ์ บัว
ลพบุรี บ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 11  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 675.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลัง
โรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ท่ี1 - ไปนานาย
สมพงษ์  บัวลพบุรี บ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี11  ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675.00 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน จ านวน 915 คน 
และเกษตรกร จ านวน 860 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 99/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

311 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวง ขก1120 - 
นายสุระธรรม การมวย 
บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 675.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวง ขก1120 - นานายสุระธรรม การมวย 
บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี3  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 373 คน 
และเกษตรกร จ านวน 312 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

312 ก่อสร้างถนน คสล.ขก.ถ.177-02บ.
หนองผือ หมู่8-บ.ศรีชุมพร หมู่ท่ี 9
 กว้าง 6 เมตร ยาว 113 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.ขก.ถ.177-02บ.หนองผือ 
หมู่ 8-บ.ศรีชุมพร หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 113 เมตร ไหล่ทางข้างละ0.50เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 177 คน 
และเกษตรกร จ านวน 123 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

500,000              

313 ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม บ.หนองดู่พัฒนา
หมู่ท่ี 15 สายทางเข้าหมู่บ้าน 
ไปต าบลท่านางแนว 
หนา 0.05 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร

ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ.หนองดู่พัฒนา หมู่
15 สายทางเข้าหมู่บ้าน ไปต าบลท่านางแนว หนา
0.05 เมตร กว้าง5.00 เมตร ยาว200เมตร

              310,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนจ านวน 629 คน และเกษตรกร จ านวน 477 ราย
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

310,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 100/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

314 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 .00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
1,165 เมตร สายทางถนนสู่แหล่ง
การเกษตรเลียบล าห้วยกุดไชยสอ 
โดยเสริมดินถมขยายคันทางไม่
น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร งานขุด
ร้ือถนนดินเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร และ
เสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 699 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,165 
เมตร สายทางถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบล า
ห้วยกุดไชยสอ โดยเสริมดินถมขยายคันทางไม่
น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร งานขุดร้ือถนนดิน
เดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 290 ลุกบาศก์
เมตร และเสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 699 ลูกบาศก์เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยสอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 100 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

499,000              

315 ก่อสร้างขยายถนนดินเป็นช่วงๆ ให้
ได้ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 2,188 เมตรสายทาง 
ถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบล า
ห้วยร่องแดง ไปบ้านหนองไรไก่ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
สถานท่ีก่อสร้าง โดยเสริมดินถม
ขยายคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,015 
ลูกบาศก์เมตร และงานปรับเกล่ีย
พ้ืนทางเดิมไม่น้อยกว่า 
4,376 ตารางเมตร

ก่อสร้างขยายถนนดินเป็นช่วงๆให้ได้ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,188 เมตร
สายทาง ถนนสู่แหล่งการเกษตรเลียบล าห้วยร่อง
แดง ไปบ้านหนองไรไก่ หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สถานท่ีก่อสร้าง 
โดยเสริมดินถมขยายคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,015 ลูกบาศก์เมตร 
และงานปรับเกล่ียพ้ืนทางเดิมไม่น้อยกว่า 
4,376 ตารางเมตร

              400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยสอ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยเป็นการก่อสร้างขยายถนนดินเป็นช่วงๆ ในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าวและอ้อย) ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร จ านวน 100 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไปได้ 
สามารถด าเนินการได้ทันที

400,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 101/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

316 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ปัญหาภัย
แล้งรองรับการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร จ านวน 694 บ่อ

        199,872,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน โดยขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 9,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในปี 2564 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร จ านวน 694 กลุ่ม 5,000 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ี
เกษตรได้รับประโยชน์ 39,497 ไร่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเป็นความต้องการจากภาคประชาสังคมฯ ไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสวนมะม่วง และกลุ่มเล้ียงโค เป็นต้น
ข้อสังเกต ลักษณะโครงการเป็นกิจกรรมย่อยหลายๆกิจกรรม โดยได้รับความ
เห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดขอนแก่น และ
เป็นด าเนินการในพ้ืนท่ีแห้งแล้งขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค
บริโภคให้มีน้ าใช้ตลอดท้ังปี เพ่ือท าการเกษตรนอกฤดูกาล ท าให้เกิดการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ โดยด าเนินการในพ้ืนท่ี 13 อ าเภอ ได้แก่ 1.
บ้านไผ่ 153 บ่อ 2.หนองนาค า 111 บ่อ 3.ชุมแพ 84 บ่อ 4.เปือยน้อย67 บ่อ 5.
เมืองขอนแก่น 63 บ่อ 6.บ้านแฮด 59 บ่อ 7.ภูเวียง 54 บ่อ 8.โนนศิลา 44 บ่อ 
9.พล 42 บ่อ 10.บ้านฝาง 6 บ่อ 11.แวงใหญ่ 2 บ่อ 12.ภูผาม่าน 2 บ่อ และ 
13.พระยืน 1 บ่อ

199,872,000        

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 102/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 103/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 104/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 105/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 106/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 15

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 16

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 17

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 107/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 18

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 19

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 20

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 108/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 109/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 110/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 111/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 17 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 17 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 19 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 112/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 19 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 113/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 22 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 24 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 114/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 24 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแซง อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 115/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 116/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 117/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 118/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 119/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลคอนฉิม 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 120/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 121/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 122/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 123/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลพระยืน 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 124/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 125/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 126/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลเก่าง้ิว อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 127/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 128/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 129/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 130/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 131/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ
พล 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 132/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 133/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 134/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 135/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอบ้าน
โคก จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 136/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 137/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 138/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 139/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านโคก อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 140/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 141/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 142/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 143/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 144/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 145/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 146/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 147/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 148/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 149/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 150/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 151/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 152/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 153/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 154/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 155/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 156/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลป่าหวายน่ัง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 157/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 158/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลขนวน อ าเภอหนอง
นาค า จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 159/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านโคก อ าเภอ
หนองนาค า จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลเปือยน้อย อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลเปือยน้อย อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลเปือยน้อย อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 160/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 161/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 162/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 15

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 16

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 163/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 17

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 18

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 19

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 20

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 21

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 164/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 22

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 23

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 24

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 25

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 26

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 165/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 27

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 28

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 29

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 30

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 31

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 166/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 32

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 167/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าหวายน่ัง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 168/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 169/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 170/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 171/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 15

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 16

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 17

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 18

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 172/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 173/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลนาหว้า 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านเรือ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 174/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านเรือ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 175/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 176/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 177/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 178/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 179/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลทางขวาง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 180/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 181/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองกุงธนสาร 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 182/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 183/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 184/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 185/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 186/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 187/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลเปือยใหญ่ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 188/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 189/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 190/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 191/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 192/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองปลาหมอ
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 193/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 194/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 195/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 196/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 197/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 198/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 199/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 200/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 15

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 201/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 16

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 17

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 18

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 19

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 20

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 202/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 203/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 204/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 205/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้าน
ไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 206/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 207/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 208/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 209/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 210/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 211/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 212/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 213/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 214/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 215/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 216/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 12

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 13

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 14

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 15

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 217/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 16

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 17

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 18

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 19

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 20

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 218/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 21

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 219/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 220/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 221/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 222/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 223/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 224/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 225/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 226/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 227/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 228/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 229/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 9

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 10

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 11

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 230/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 231/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 232/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนอุดม อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 233/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 234/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 235/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 236/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 237/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเขียด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 238/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 239/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 240/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 
43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

              288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ

 กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

288,000              

317 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน 
อ.จรัญ บ้านหนองตะครอง หมู่ท่ี 2
 ต.ตะก่ัวป่า อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น กว้าง 4 ม. ยาว 253 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,012 ตร.ม.)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน อ.จรัญ บ้านหนอง
ตะครอง หมู่ท่ี 2 ต.ตะก่ัวป่า อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น กว้าง 4 ม. ยาว 253 ม. หนา 0.15 ม. 
(หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,012 ตร.ม.)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 446 คน และเกษตรกร จ านวน 180 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 241/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

318 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนอง
เปล่ง - นานายดาว บ้านหนองเปล่ง
 หมู่ท่ี 3 ต.ตะก่ัวป่า อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น กว้าง 5 ม. ยาว 
197 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตร.ม.)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองเปล่ง - นานายดาว
 บ้านหนองเปล่ง หมู่ท่ี 3 ต.ตะก่ัวป่า
 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กว้าง 5 ม. ยาว 
197 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.)

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 913 คน และเกษตรกร จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

319 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคึมชาด 
หมู่ท่ี 1 ไปบ้านดอนด่ัง ปริมาณ
งานกว้าง 5.00 ม. ยาว 173 ม.  
หนา 0.15 ม.

 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคึมชาด หมู่ท่ี 1 ไป
บ้านดอนด่ัง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 173 
ม.  หนา 0.15 ม.

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 552 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณและมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม ผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 242/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

320 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคึมชาด 
หมู่ท่ี 1 ไปบ้านปอแดง ปริมาณ
งานกว้าง 5.00 ม. ยาว 173 ม. 
หนา 0.15 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคึมชาด หมู่ท่ี 1 ไปบ้าน
ปอแดง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 173 ม. 
หนา 0.15 ม.

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 552 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

496,000              

321 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชาดใหญ่
 หมู่ท่ี 3 ไปบ้านหนองตากล้า 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 172
 ม.  หนา 0.15 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชาดใหญ่ หมู่ท่ี 3 ไป
บ้านหนองตากล้า ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว
 172 ม.  หนา 0.15 ม.

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 788 คน และเกษตรกร จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

493,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 243/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

322 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศุภชัย 
หมู่ท่ี 5 ไปฝายกกแต้ ปริมาณงาน
กว้าง 5.00 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศุภชัย หมู่ท่ี 5 ไปฝาย
กกแต้ ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 172 ม. 
หนา 0.15 ม.

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 788 คน และเกษตรกร จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

493,000              

323 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านหนอง
ชุมพล หมู่ 8 ไปบ้านหนองคลอง
เจริญ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 170
 ม. หนา 0.15 ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองชุมพล หมู่ 8 ไป
บ้านหนองคลองเจริญ ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
170 ม. หนา 0.15 ม.

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 552 คน และเกษตรกร จ านวน 300 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 244/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

324 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านหนองแวง
ตอต้ัง หมู่ 4 ต.คึมชาด อ.หนอง
สองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 310 ม. หนา 0.04 ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านหนองแวงตอต้ัง หมู่ 4 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
310 ม. หนา 0.04 ม.

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 710 คน และเกษตรกร จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

494,000              

325 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านปอแดง หมู่
 6 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 310
 ม. หนา 0.04 ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านปอแดง หมู่ 6 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
310 ม. หนา 0.04 ม.

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 804 คน และเกษตรกร จ านวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

494,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 245/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

326 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านหนองชุมพล
 หมู่ 8 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง
 ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
310 ม.  หนา 0.04 ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านหนองชุมพล หมู่ 8 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
310 ม.  หนา 0.04 ม.

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 779 คน และเกษตรกร จ านวน 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

494,000              

327 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยกลางบ้านหนองแวง
เหนือ หมู่ 9 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง
 5.00 ม. ยาว 310 ม. หนา 0.04 ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
กลางบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 9 ต.คึมชาด 
อ.หนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง 5.00 ม. ยาว 
310 ม. หนา 0.04 ม.

              494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 849 คน และเกษตรกร จ านวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

494,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 246/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

328 ขุดลอกล าห้วยล าดวนช่วงบ้านชาด
ใหญ่ หมู่ 3 ต.คึมชาด อ.หนองสอง
ห้อง ปริมาณความกว้างเฉล่ีย 
14.00 ม. ยาว 528 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.00 ม.

ขุดลอกล าห้วยล าดวนช่วงบ้านชาดใหญ่ หมู่ 3 
ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง ปริมาณความกว้าง
เฉล่ีย 14.00 ม. ยาว 528 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 788 คน และเกษตรกร จ านวน 500 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

495,000              

329 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัทยารี
สอร์ท หมู่ท่ี 16 บ้านไทยเจริญ 
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
227 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยพัทยารีสอร์ท หมู่ท่ี 16
 บ้านไทยเจริญ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
 จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตร.
ม.

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 973 คน และเกษตรกร จ านวน 425 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 247/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

330 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยไทยนิยม
 3/1 หมู่ท่ี 4 บ้านไทยนิยม ต.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 340 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไทยนิยม 3/1 หมู่ท่ี 4 
บ้านไทยนิยม ต.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.

              185,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 537 คน และเกษตรกร จ านวน 225 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

185,000              

331 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนประชานิยม 3 หมู่ท่ี
 4 บ้านไทยนิยม ต.หนองสองห้อง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 315 ม. หนา
 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,575 ตร.ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ประชานิยม 3 หมู่ท่ี 4 บ้านไทยนิยม ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 315 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,575 ตร.ม.

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 537 คน และเกษตรกร จ านวน 225 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 248/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

332 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทบ. 16 (จากส่ีแยก
บ้านรัตนวารี - ส่ีแยกบ้านหัวหนอง)
 หมู่ท่ี17 บ้านรัตนวารี ต.หนอง
สองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5-6 ม. ยาว 
288 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,558 ตร.ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทบ. 
16 (จากส่ีแยกบ้านรัตนวารี - ส่ีแยกบ้านหัวหนอง)
 หมู่ท่ี 17 บ้านรัตนวารี ต.หนองสองห้อง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5-6 ม. 
ยาว 288 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,558 ตร.ม.

              493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 856 คน และเกษตรกร จ านวน 276 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

493,000              

333 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนทบ. 12 หมู่ท่ี 2 
บ้านหัวหนอง ต.หนองสองห้อง อ.
หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 315 ม. หนา 4 ซม.
 หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,575 ตร.ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทบ. 
12 หมู่ท่ี 2 บ้านหัวหนอง ต.หนองสองห้อง 
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 315 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,575 ตร.ม.

              496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 856 คน และเกษตรกร จ านวน 276 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

496,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 249/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

334 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยหนองพอก หมู่ท่ี 1 
บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 309 ม. หนา
 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,236 ตร.ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนอง
พอก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง
 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 309 ม. หนา 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,236 ตร.ม.

              407,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 1,931 คน และเกษตรกร จ านวน 528 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

407,000              

335 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยรอบบ้าน หมู่ท่ี 18 
บ้านหนองสองห้องใต้ ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 308 ม. หนา
 4 ซม. หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,232 ตร.ม.

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรอบ
บ้าน หมู่ท่ี 18 บ้านหนองสองห้องใต้ 
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 308 ม. หนา 4 ซม. หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม.

              404,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
หนองสองห้อง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มี
ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 1,931 คน และเกษตรกร จ านวน 528 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

404,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 250/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

336 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ท่ี 11 - บ้านโนนสวัสด์ิ 
หมู่ท่ี 7 กว้าง  4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 - 
บ้านโนนสวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 ต.โนนธาตุ 
อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

              433,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 300 คน และเกษตรกร จ านวน 70 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

433,000              

337 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านดอนแดง หมู่ท่ี 3 
ต าบลส าโรง - บ้านหนองแวง 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง
 จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
ดอนแดง หมู่ท่ี 3 ต าบลส าโรง - บ้านหนองแวง 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000
 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์  จ านวน 1,250 คน และเกษตรกรจ านวน 900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 251/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

338 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองกาว หมู่ท่ี 2 - 
บ้านเหล่านกชุม หมู่ท่ี 4 ต าบล
ส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
หนองกาว หมู่ท่ี 2 - บ้านเหล่านกชุม หมู่ท่ี 4 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร

              464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 730 ครัวเรือน และเกษตรกรจ านวน 550 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

464,000              

339 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองกาว หมู่ท่ี 2 
ต าบลส าโรง - บ้านหนองตากล้า 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 960 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
หนองกาว หมู่ท่ี 2 ต าบลส าโรง - บ้านหนองตา
กล้า ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 960 ตารางเมตร

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 756 ครัวเรือน และเกษตรกรจ านวน 610 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

495,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 252/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

340 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านหนองคลอง
เจริญ หมู่ท่ี 9 - บ้านดอนแดง หมู่ท่ี
 3 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางบ้านหนองคลองเจริญ 
หมู่ท่ี 9 - บ้านดอนแดง หมู่ท่ี 3 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่าย
สู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 1,250 คน และเกษตรกรจ านวน 
900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

341 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองคลองใหญ่ - ฝายน้ า
ล้นชลประทาน บ้านหนองคลอง
ใหญ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
คลองใหญ่ - ฝายน้ าล้นชลประทาน บ้านหนอง
คลองใหญ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 960 เมตร

              487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 1,250 คน และเกษตรกรจ านวน 900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

487,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 253/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

342 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านนาดี หมู่ท่ี 8 - 
แยกทางหลวงชนบท ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดี 
หมู่ท่ี 8 - แยกทางหลวงชนบท ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่าย
สู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 1,100 คน และเกษตรกรจ านวน 
800 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

343 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบบ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน 
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร

              499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์จ านวน 162 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

499,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 254/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

344 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 9 (เส้นไปฟาร์ม
ไก่) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง 
หมู่ท่ี 9 (เส้นไปฟาร์มไก่) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

              495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ประชาชน จ านวน 451 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

495,000              

345 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดน้ าใส หมู่ท่ี 1 (ชุมชนสว่าง
โนนทอง) ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 7 เมตร จ านวน 1 ชุด

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดน้ าใส 
หมู่ท่ี 1 (ชุมชนสว่างโนนทอง) ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 7 เมตร จ านวน 1 ชุด

              490,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์จ านวน 489 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม
ด้านงบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

490,500              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 255/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

346 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกลางเมือง ทางไปบ้านบัว (ต่อ
จากเดิมช่วงท่ี 2) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางเมือง
 ทางไปบ้านบัว (ต่อจากเดิมช่วงท่ี 2) อ าเภอ
มัญจาคีรี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
มัญจาคีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 511 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

347 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกอก หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนธาตุ 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ท่ี 
1 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 500 คน และเกษตรกร จ านวน 100 ครัวเรือน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

497,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 256/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

348 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอินทร
อาสา หมู่ 2 ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 325 เมตร หรือขนาด
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐาน มทช.2545 
รายละเอียดเป็นไปตามท่ีเทศบาล
โนนทันก าหนด

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
อินทรอาสา หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 325 
เมตร หรือขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,300 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐาน มทช.2545 รายละเอียด
เป็นไปตามท่ีเทศบาลโนนทันก าหนด

              400,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 500 คน เกษตรกร จ านวน 200 คน และ
ผู้ประกอบการ จ านวน 50 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

400,200              

349 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 7 สายทางสู่
แหล่งเกษตรกร ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
 หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองผือ หมู่ท่ี 7 สายทางสู่แหล่งเกษตรกร 
ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 257/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

350 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากนานายถนอม ศิริวงศ์ ถึงวัด
หนองจองจอย หมู่ท่ี 1 ต าบลนา
จาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา
นายถนอม ศิริวงศ์ ถึงวัดหนองจองจอย 
หมู่ท่ี 1 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาจาน

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็น
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 3,900 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

351 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองข้ีควาย หมู่ 4 (สายบ้าน
หนองข้ีควายเช่ือมบ้านซ ายาง) 
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ข้ีควาย หมู่ 4 (สายบ้านหนองข้ีควายเช่ือมบ้านซ า
ยาง) ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

              495,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบลซ ายาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 3,900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

495,700              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 258/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

352 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ - หมู่ท่ี 2 (สาย
ทางพ่อสมบูรณ์) ต าบลโนนสมบูรณ์
 อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา
 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 776 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์
 - หมู่ท่ี 2 (สายทางพ่อสมบูรณ์) ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว
 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 776 ตารางเมตร

              497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 835 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

497,000              

353 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน
มิตรภาพธานี บ้านทางพาด หมู่ท่ี 
11 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 740 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ
ประโยชน์หมู่บ้านมิตรภาพธานี บ้านทางพาด หมู่
ท่ี 11 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร

              440,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
เขาสวนกวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 587 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

440,300              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 259/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

354 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก 
สายทางหันน้อย 1 (หันน้อย-หัวภู
ดิน) บ้านหันน้อย หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว
 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 
เมตร (ตามแบบแปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายทางหันน้อย 1
 (หันน้อย-หัวภูดิน) บ้านหันน้อย หมู่ท่ี 10 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด)

              498,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 921 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

498,700              

355 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 บ้านหนองมะเขือ (สายนา
นายศักด์ิ-นานางวิไล) ต าบลหนอง
มะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.0 
เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 870 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองมะเขือ (สายนานายศักด์ิ-นานางวิไล) ต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 145 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

              491,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

หนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยให้การ
สัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 
4,015 คน และเกษตรกร จ านวน 2,500 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

491,400              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 260/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

356 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางวัดป่าเชตวัน หมู่ 2 บ้าน
หนองแวงห้วยทราย ผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 675 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
วัดป่าเชตวัน หมู่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 803 คน และเกษตรกร จ านวน 750 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

357 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางคอนกรีตเดิมไปทางบ้าน
นายหล่อ หมู่ 6 บ้านโนนทองหลาง
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 169 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 676 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
คอนกรีตเดิมไปทางบ้านนายหล่อ หมู่ 6 บ้านโนน
ทองหลาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
676 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 275 คน และเกษตรกร จ านวน 223 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 261/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

358 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางจากคอนกรีตเดิมไปทาง
หนองสนามม้า หมู่ 13 บ้านห้วย
ทรายพัฒนา 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก
คอนกรีตเดิมไปทางหนองสนามม้า 
หมู่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 675 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 615 คน และเกษตรกร จ านวน 555 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

359 ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยวิธีการ
เสริมผิวทางแบบ (overlay) ถนน
เทศบาล 2 หมู่ท่ี 1 บ้านแวงน้อย 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
3.00-4.00 เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,272 ตารางเมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยวิธีการเสริมผิวทางแบบ 
(overlay) ถนนเทศบาล 2 หมู่ท่ี 1 บ้านแวงน้อย 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนา
 4 เซนติเมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร

              422,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวทางแบบ Overlay ช่วยให้การสัญจร
มีความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 3,055 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

422,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 262/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

360 ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยใช้วิธีการ
เสริมผิวทาง (overlay) ถนน
เทศบาล 1 หมู่ท่ี 1 บ้านแวงน้อย 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดความกว้าง 
5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 
เซนติเมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,500 ตารางเมตร

ลาดยางแอสฟัลท์ติกโดยใช้วิธีการเสริมผิวทาง 
(overlay) ถนนเทศบาล 1 หมู่ท่ี 1 บ้าน
แวงน้อย ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.04 เซนติเมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร

              488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวทางแบบ Overlay ช่วยให้การสัญจร
มีความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 81 คน และ
เกษตรกร จ านวน 81 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

488,000              

361 ขุดลอกล าห้วยรวงน้อย หมู่ท่ี 1 
บ้านละหานนา ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยรวงน้อย หมู่ท่ี 1 บ้านละหานนา 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ าให้
เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยมีสินค้าทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
ได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์เป็น
ประชาชน จ านวน 915 คน และเกษตรกร จ านวน 860 คน รวมท้ังสามารถ
ประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 263/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

362 ขุดลอกล าห้วยแคน หมู่ท่ี 2 บ้าน
หนองแวงห้วยทราย ต าบลละหาน
นา อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดปากบนกว้าง 22 
เมตร ยาว 940 เมตร ก้นห้วยกว้าง
 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 
เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยแคน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงห้วย
ทราย ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 
เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 
1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 803 คน และเกษตรกร จ านวน 755 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

363 ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองดู่ ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 4 บ้านหนองดู่ 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 484 คนและเกษตรกร จ านวน 426 คน 
รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 264/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

364 ขุดลอกล าห้วยนา หมู่ท่ี 6 บ้าน
โนนทองหลาง ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยนา หมู่ท่ี 6 บ้านโนนทองหลาง 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 275 คน และเกษตรกร จ านวน 233 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

365 ขุดลอกหนองหญ้าคา หมู่ท่ี 7 บ้าน
หญ้าคา ต าบลละหานนา อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร 
ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกหนองหญ้าคา หมู่ท่ี 7 บ้านหญ้าคา 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 
1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองหญ้าคาเพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ า ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
 โดยมีสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มี
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 315 คน และเกษตรกร 
จ านวน 270 คน รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 265/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

366 ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 8 
บ้านหนองผือ ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมู่ท่ี 8 บ้านหนองผือ 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 177 คน และเกษตรกร จ านวน 123 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

367 ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมูท่ี 9 
บ้านศรีชุมพร ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 
940 เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร 
ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาด
เอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยหินลาด หมูท่ี 9 บ้านศรีชุมพร 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 403 คน และเกษตรกร จ านวน 350 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 266/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

368 ขุดลอกหนองสระแต้ หมู่ท่ี 11 
บ้านคลองเจริญ ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 
เมตร ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง
 1:1

ขุดลอกหนองสระแต้ หมู่ท่ี 11 บ้านคลองเจริญ 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก
 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองสระแต้เพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ า ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
 โดยมีสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มี
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 346 คน และเกษตรกร 
จ านวน 298 คน รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

369 ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 13 
บ้านห้วยทรายพัฒนา ต าบล
ละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดปากบนกว้าง 22 
เมตร ยาว 940 เมตร ก้นห้วยกว้าง
 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 
เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 13 บ้านห้วยทราย
พัฒนา ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 
เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 
1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 615 คน และเกษตรกร จ านวน 556 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 267/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

370 ขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ท่ี 14 
ตอน 1 บ้านหนองสะแบง 2 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 100 
เมตร ยาว 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5
 เมตร ลาดเอียง 1:1

ขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ท่ี 14 ตอน 1 
บ้านหนองสะแบง 2 ต าบลละหานนา อ าเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว
 152 เมตร ดินขุดลึก 1.5 เมตร ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกหนองฝายใหญ่เพ่ือเพ่ิมความจุการกัก
เก็บน้ า ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
 โดยมีสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มี
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 402 คน และเกษตรกร 
จ านวน 350 คน รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

371 ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 16 บ้าน
โนนถาวร ต าบลละหานนา อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 
เมตร ก้นห้วยกว้าง 14 เมตร ดิน
ขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร ลาดเอียง
 1:1

ขุดลอกล าห้วยทราย หมู่ท่ี 16 บ้านโนนถาวร 
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดปากบนกว้าง 22 เมตร ยาว 940 เมตร ก้น
ห้วยกว้าง 14 เมตร ดินขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการขุดลอกล าห้วยเพ่ือเพ่ิมความจุการกักเก็บน้ า 
ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมี
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย และพืชผักต่างๆ เพ่ือให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ทันต่อรอบของการผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จ านวน 261 คน และเกษตรกร จ านวน 210 คน
 รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 268/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

372 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตโดยวิธีการเสริมผิวทาง 
(overlay) ถนนเทศบาล 6/4 หมู่ท่ี
 6 ต าบลแวงน้อย 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดความกว้าง 3.50-4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีการ
เสริมผิวทาง (overlay) ถนนเทศบาล6/4 หมู่ท่ี 6 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดความกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 400 เมตร
 หนา 0.04 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตาราง
เมตร

              454,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีการเสริมผิวทาง (overlay) เพ่ือช่วยให้การสัญจรมี
ความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 3,055 คน 
และเกษตรกร จ านวน 1,200 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

454,000              

373 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกนายแสวง อินทร์พรม - 
นายสงบ หลุ่มเบ้า บ้านคลองเจริญ
 หมู่ท่ี 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 169 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 676 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนาย
แสวง อินทร์พรม - นายสงบ หลุ่มเบ้า บ้านคลอง
เจริญ หมู่ท่ี 11 ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 676 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือช่วยให้
การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 
346 คน และเกษตรกร จ านวน 298 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 269/270



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือ

ภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

374 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยก ขก.ถ.177-05 บ้านคลอง
เจริญ หมู่11 - สมหวังฟาร์ม กว้าง 
4 เมตร ยาว 169 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ขก.ถ.
177-05 บ้านคลองเจริญ หมู่11 - สมหวังฟาร์ม 
ต าบลละหานนา อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 169
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

              500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือช่วยให้
การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 
346 คน และเกษตรกร จ านวน 298 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

500,000              

375 ปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโคกสูง
 หมู่ 10 จากแยกถนนลาดยาง ขก.
1120 ไปทางไร่วินัย หนา 0.05 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร

ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโคกสูง หมู่ 10 
ต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากแยก
ถนนลาดยาง ขก.1120 ไปทางไร่วินัย หนา 0.05 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร

              313,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วน
ต าบล

ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน เป็นการปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือช่วยให้การสัญจรมี
ความสะดวกและปลอดภัย และขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนใน
พ้ืนท่ีออกไปจ าหน่ายสู่ตลาด มีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 346 คน และ
เกษตรกร จ านวน 298 คน
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมด้าน
งบประมาณ และมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที
3. โครงการเกิดจากการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมของประชาชนในพ้ืนท่ี
 เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนมีสายทางท่ีสะดวกในการขนย้ายสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ได้แก่ ข้าวและพืชผัก 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนในการขนส่ง

313,400              

370,275,200 370,275,200รวม 375 โครงการ

เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 270/270



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



1 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองแวงเหนือ หมู่ 9 ไป
โคกคึมหนา ปริมาณงานกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,274 เมตร หนา 
0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 9
 ไปโคกคึมหนา ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,274 เมตร หนา 0.10 เมตร

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ัง
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนอง
ชุมพล หมู่ 8 ไปโคกน้ าจ่ัน 
ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 1,580 เมตร หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองชุมพล หมู่ 8 ไป
โคกน้ าจ่ัน ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,580 เมตร หนา 0.10 เมตร

            497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ัง
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

3 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคึมชาด
 หมู่ 1 ไปบ้านปอแดง หมู่ 6 
ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 1,360 เมตร หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคึมชาด หมู่ 1 ไป
บ้านปอแดง หมู่ 6 ปริมาณงานกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.10 เมตร

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคึมชาด

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ัง
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองกุง หมู่ 2 ไปบ้านท่าเย่ียม 
ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 1,490 เมตร หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ 2 ไป
บ้านท่าเย่ียม ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 1,490 เมตร หนา 0.10 เมตร

            496,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคึมชาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ัง
โครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โครงการท่ีไม่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 1/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บด
อัดแน่นสายทางท่ี 54 แยกทาง
สาย (วังตอ-สระกุด)-บ้านม่วง
หวาน  ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น
 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง
เมตร บ้านสระแก้ว หมู่ท่ี 14 
บ้านม่วงหวาน หมู่ท่ี 1 ต าบล
ม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่นสาย
ทางท่ี 54 แยกทางสาย (วังตอ-สระกุด)-บ้าน
ม่วงหวาน  ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร
 บ้านสระแก้ว หมู่ท่ี 14 บ้านม่วงหวาน หมู่ท่ี 1
 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

            428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ม่วงหวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บด
อัดแน่น) สายทางท่ี 36 แยกสาย
เข่ือนอุบลรัตน์-นิคม(คุ้มโนนทอง)
 พ้ืนท่ีบ้านค าใหญ่ หมู่ท่ี 9 กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สาย
ทางท่ี 36 แยกสายเข่ือนอุบลรัตน์-นิคม (คุ้ม
โนนทอง) พ้ืนท่ีบ้านค าใหญ่ หมู่ท่ี 9 กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ม่วงหวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บด
อัดแน่น) สายทางท่ี 18 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2-สถานีรถไฟ
โนนพยอม(2107)-วัดป่าเทพ
นิมิตรบริบูรณ์  กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  12,500 ตารางเมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)สาย
ทางท่ี 18  แยกทางหลวงหมายเลข2-สถานี
รถไฟโนนพยอม(2107)-วัดป่าเทพนิมิตร
บริบูรณ์  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  12,500 ตารางเมตร

            423,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ม่วงหวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 2/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บด
อัดแน่น) สายทางท่ี 28 ส่ีแยกวัด
ป่าบริบูรณ์เทพนิมิตร-เช่ือมสาย
(วัดป่าบริบูรณ์เทพนิมิตร-ทาง
รถไฟ)  พ้ืนท่ีบ้านโนนพะยอม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สาย
ทางท่ี 28  ส่ีแยกวัดป่าบริบูรณ์เทพนิมิตร-
เช่ือมสาย (วัดป่าบริบูรณ์เทพนิมิตร-ทางรถไฟ)
 พ้ืนท่ีบ้านโนนพะยอม หมู่ท่ี 5 ต าบลม่วงหวาน
 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร
 ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร

            423,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ม่วงหวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บด
อัดแน่น) สายทางท่ี 39 แยกทาง
เข่ือนอุบลรัตน์ (ลานจอดรถ 
ปตท.)-วัดบริบูรณ์บ้านม่วงหวาน
 พ้ืนท่ีบ้านม่วงหวาน กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) สาย
ทางท่ี39 แยกทางเข่ือนอุบลรัตน์ (ลานจอดรถ 
ปตท.)-วัดบริบูรณ์บ้านม่วงหวาน พ้ืนท่ีบ้าน
ม่วงหวาน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร

            484,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ม่วงหวาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

10 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้าน
หนองนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 21 เมตร ยาว 49
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,029
 ตารางเมตร

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองนาดี หมู่
ท่ี 8 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 21 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,029 ตารางเมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 3/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

11 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น สายท่ี 1 กว้าง 3
 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.30 เมตร สายท่ี 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 เมตรสายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร
 ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรัง
พร้อมเกล่ียปรับบดทับ รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,560 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น สายท่ี 1 กว้าง 
3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 
สายท่ี 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.30 เมตรสายท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมเกล่ียปรับบดทับ 
รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 
ลูกบาศก์เมตร

            456,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบบ้าน
 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองกุง อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.25 เมตร โดยด าเนินการลงดิน
ลูกรังพร้อมเกล่ียปรับบดทับ รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,250 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบบ้าน หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.25 เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อม
เกล่ียปรับบดทับ รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,250 ลูกบาศก์เมตร

            489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงฆ่า
สัตว์ หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อม
เกล่ียปรับบดทับ รวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงฆ่าสัตว์ หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมเกล่ีย
ปรับบดทับ รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
840 ลูกบาศก์เมตร

            252,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 4/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายม-วัง
ชัย หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายม-วังชัย หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์
เมตร

            493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

15 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายริมคลอง
ซอย หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ี 4 เมตร ยาว 500 เมตร
 โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อม
ปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายริมคลองซอย หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้างเฉล่ี 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์
เมตร

            493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไปนา
นายแก้ว หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 1,200 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไปนานายแก้ว หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์
เมตร

            493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 5/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกแสง-
โคกกลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุง
 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 2,500 
เมตร โดยด าเนินการลงดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,550 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกแสง-โคกกลาง หมู่
ท่ี 4 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
 โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 
รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,550 
ลูกบาศก์เมตร

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

18 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 3.5 
เมตร ยาว 1,800 เมตร โดย
ด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับ
เกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 3.5 
เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยด าเนินการลงดิน
ลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวมปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,100 ลูกบาศก์เมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาเรียง
ใหญ่-หินลาด หมู่ท่ี 9 ต าบล
หนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร โดยด าเนินการลง
ดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย รวม
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,490 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาเรียงใหญ่-หินลาด 
หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 โดยด าเนินการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 
รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,490 
ลูกบาศก์เมตร

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง 
รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 6/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

20 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ท่ี 8 ต าบล
เปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว
รวม 2,400 เมตร ผิวจราจรกว้าง
 2.50 เมตร หนา 0.10  เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
600 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้าน
สว่าง หมู่ท่ี 8 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาวรวม 2,400 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร

            459,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง

21 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านเก่าน้อย หมู่ท่ี 3 
ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว
รวม 750 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225
 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้าน
เก่าน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาวรวม 750  
เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225   
ลูกบาศก์เมตร

            172,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภท
สินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

22 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน บ้านชาติ หมู่ท่ี 5 ต าบล
เปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาว
รวม 2,500 เมตร ผิวจราจรกว้าง
 2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร คิด
เป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
625 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้าน
ชาติ หมู่ท่ี 5 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ระยะทางยาวรวม 2,500 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 625 
ลูกบาศก์เมตร

            478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เปือยใหญ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภท
สินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 7/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

23  ก่อสร้างถนนดินและลงดินลูกรัง
ไปพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้าน
ห้างข้าว ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น - ขุด
ดินข้างทางข้ึนรูปถนน ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร ผิวจราจร กว้าง
 5 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร คิด
เป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
5,200 ลูกบาศก์เมตร - ลงดิน
ลูกรังระยะทางยาว 1,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน
ลบูกรังไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์
เมตร (เกล่ียเรียบ)

 ก่อสร้างถนนดินและลงดินลูกรังไปพ้ืนท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านห้างข้าว ต าบลบ้านหัน
 อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น - ขุดดินข้าง
ทางข้ึนรูปถนน ระยะทางยาว 1,000 เมตร ผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร คิด
เป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์
เมตร - ลงดินลูกรังระยะทางยาว 1,000 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
คิดเป็นปริมาตรดินลบูกรังไม่น้อยกว่า 675 
ลูกบาศก์เมตร (เกล่ียเรียบ)

            490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหัน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนดินและลงดินลูกรังไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนนาดี หมู่ท่ี 12 (เส้นไป
โรงน้ า) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนาดี
 หมู่ท่ื 12 (เส้นไปโรงน้ า) ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 8/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

25 ลงหินคลุกบ้านดอนเปือย หมู่ท่ี 4
 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านดอน
เปือย หมู่ท่ี 4 ไปบ้านหนองดู่ 
หมู่ท่ี 3) กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร

ลงหินคลุกบ้านดอนเปือย หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้านดอน
เปือย หมู่ท่ี 4 ไปบ้านหนองดู่ หมู่ท่ี 3) กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

            205,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง

26 ลงหินคลุกบ้านหนองตับเต่า หมู่ท่ี
 7 ต าบลป่าปอ  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น  (เส้นบ้าน
หนองตับเต่า หมู่ท่ี 7 ไปบ้านป่า
ปอ หมู่ท่ี 2 ไปหนองหญ้าแดง) 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 8,750 
ตารางเมตร

ลงหินคลุกบ้านหนองตับเต่า หมู่ท่ี 7 ต าบลป่า
ปอ  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (เส้นบ้าน
หนองตับเต่า หมู่ท่ี 7 ไปบ้านป่าปอ หมู่ท่ี 2 ไป
หนองหญ้าแดง) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่
น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร

            499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าปอ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง

27 ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางทุ่งกก
ม่วง หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งโป่ง ต าบลทุ่ง
โป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,750 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,475 ลูกบาศก์เมตร
 จ านวน 1 สายทาง

ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางทุ่งกกม่วง หมู่ท่ี 7 
บ้านทุ่งโป่ง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,475 ลูกบาศก์เมตร
 จ านวน 1 สายทาง

            292,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 9/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโนนขามแป หมู่ท่ี 5 
(สวนสุขภาพ) ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 888 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนน
ขามแป หมู่ท่ี 5 (สวนสุขภาพ) ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 4  เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี

            494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโนนขามแป หมู่ท่ี 5 
(หลังวัดไปโรงสูบน้ า) ต าบลกุดน้ า
ใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 888 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ขามแป หมู่ท่ี 5 (หลังวัดไปโรงสูบน้ า) ต าบลกุด
น้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 888 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

            494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านห้วยโจด หมู่ท่ี 4 เช่ือม
บ้านโนนขามแป หมู่ท่ี 5 ต าบล
กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 865 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
โจด หมู่ท่ี 4 เช่ือมบ้านโนนขามแป หมู่ท่ี 5 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 865 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี

            497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 10/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านแสงจันทร์ หมู่ท่ี 9 
เช่ือมต าบลม่วงหวาน ต าบลกุด
น้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5
 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
865 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสง
จันทร์ หมู่ท่ี 9 เช่ือมต าบลม่วงหวาน ต าบลกุด
น้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 865 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
 หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

            497,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 7 บ้านหินลาด ต าบลหินต้ัง
 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
เส้นบ้านหินลาด - ป่าศาธารณะ
หินเก้ิง ขนาดกว้าง 3-4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 227 เมตร
 หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดิน
ถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้าน
หินลาด ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น เส้นบ้านหินลาด - ป่าศาธารณะหิน
เก้ิง ขนาดกว้าง 3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 227 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 136.2 ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมไหล่ทาง
ตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความ
เช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

33 ขุดลอกล าห้วยบ้านหินต้ัง หมู่ท่ี 1
 บ้านหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากบน
กว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 
เมตร ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว
 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านหินต้ัง หมู่ท่ี 1 บ้านหินต้ัง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากบน
กว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร ลึดขุดลอก 
1.50 เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

            477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 11/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

34 ขุดลอกล าห้วยบ้านป่าง้ิว หมู่ท่ี 4
 บ้านป่าง้ิว ต าบลหินต้ัง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 
2.50 เมตร ลึกขุดลอก 1.50 
เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านป่าง้ิว หมู่ท่ี 4 บ้านป่าง้ิว 
ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 
เมตร ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

            477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า

35 ขุดลอกล าห้วยบ้านนาโน หมู่ท่ี 9
 บ้านนาโน ต าบลหินต้ัง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 
2.50 เมตร ลึกขุดลอก 1.50 
เมตร ยาว 650 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ขุดลอกล าห้วยบ้านนาโน หมู่ท่ี 9 บ้านนาโน 
ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดปากบนกว้าง 20 เมตร ลึกเดิม 2.50 
เมตร ลึกขุดลอก 1.50 เมตร ยาว 650 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

            477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินต้ัง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า

36 ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านกุดน้ าใส
 หมู่ท่ี 1 (โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส) 
เช่ือมตลาดน้ าพอง ต าบลกุดน้ าใส
 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ความยาวรวม 900 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านกุดน้ าใส หมู่ท่ี 1 
(โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส) เช่ือมตลาดน้ าพอง 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว
รวม 900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

            147,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไข
ปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภท
สินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 12/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

37 ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านแสง
จันทร์ หมู่ท่ี 9, บ้านหนองอ้อน้อย
 หมู่ท่ี 7 เช่ือมต าบลน้ าพอง 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
 กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 
2,400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร

ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านแสงจันทร์ หมู่ท่ี 9, 
บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ท่ี 7 เช่ือมต าบลน้ าพอง 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 
2,400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร

            491,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

38 ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร
 สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านกุด
กว้างช่วงนานางค าขาว ศัตรูพ่าย
 ถึงนานางไพบูรย์ ดวงพรหม 
วางท่องส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แบบ HDPE (PE80) PN 6 
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ) 
ขนาดท่อ 160 มิลลิเมตร ยาว 
380 เมตร พร้อมจุดปล่อยน้ า 
จ านวน 6 จุด

ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกว้างช่วงนานางค าขาว ศัตรู
พ่าย ถึงนานางไพบูรย์ ดวงพรหม วางท่องส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร แบบ HDPE (PE80) PN 6 
(พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ) ขนาดท่อ 160 
มิลลิเมตร ยาว 380 เมตร พร้อมจุดปล่อยน้ า 
จ านวน 6 จุด

            207,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขยายเขตท่อส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมผิวด้วย Asphalt Concrete
 สายบ้านฟากพอง หมู่ท่ี 6 เช่ือม
ถนนมิตรภาพ ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้วย Asphalt Concrete หนา 4
 เซนติเมตร ผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วย 
Asphalt Concrete สายบ้านฟากพอง หมู่ท่ี 6
 เช่ือมถนนมิตรภาพ ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น เสริมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้วย Asphalt Concrete หนา 4 
เซนติเมตร ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 350 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร

            481,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
กุดน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 13/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

40 ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ขยายผิวจราจรถนนลูกจันทร์ ฝ่ัง
ทิศตะวันออก หมู่ท่ี10 ขนาดท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.06 เมตร 
พร้อมบ่อพักยาว 448 เมตร และ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.57 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร ถนนลูกจันทร์ 
ฝ่ังทิศตะวันออก หมู่ท่ี10 ขนาดท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก 0.06 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 
448.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.57 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

          1,079,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ดอนโมง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและขอบผิวจราจร ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสวาง หมู่ท่ี 7 ไป บ้าน
ห้วยหินเก้ิง หมู่ท่ี 11 ต าบลโพน
เพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวาง
 หมู่ท่ี 7 ไป บ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ท่ี 11 ต าบล
โพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตารางเมตร

          2,500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนเพ็ก

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนบูรพา (ช่วงถนนหน้าเมือง 
ถึงถนนกลางเมือง) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบูรพา 
(ช่วงถนนหน้าเมือง ถึงถนนกลางเมือง) ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
มัญจาคีรี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน และระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่
ชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 14/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

43 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 6 บ้านระ
หอกโพธ์ิ ต าบลโนนศิลา อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร (ดิน
หลวม) พร้อมลงลูกรังปูผิวจราจร
 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 6 บ้านระหอกโพธ์ิ 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.70 เมตร (ดินหลวม) พร้อมลงลูกรังปู
ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.10 เมตร

            145,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองปลาหมอ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนดิน ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับ
ขนส่ง

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างบ้านสว่าง หมู่ท่ี 3 -
 บ้านโคกสูง หมู่ท่ี 6 ต าบลโนน
ธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 6 เมตร 
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
บ้านสว่าง หมู่ท่ี 3 - บ้านโคกสูง หมู่ท่ี 6 ต าบล
โนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงการสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน ขาดความชัดเจนและไม่แสดงความเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับชุมชนหรือการขนส่งสินค้าเกษตร รวมท้ังระบุการสร้างงาน
และสร้างรายได้ไม่ชัดเจน

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างบ้านโนนแต้ หมู่ท่ี 5
 - บ้านกอก หมู่ท่ี 1 ต าบลโนน
ธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
บ้านโนนแต้ หมู่ท่ี 5 - บ้านกอก หมู่ท่ี 1 ต าบล
โนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงการสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน ขาดความชัดเจนและไม่แสดงความเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับชุมชนหรือการขนส่งสินค้าเกษตร รวมท้ังระบุการสร้างงาน
และสร้างรายได้ไม่ชัดเจน

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโนนสวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 -บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบลโนน
ธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 -บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 11 ต าบล
โนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง

            497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงการสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน ขาดความชัดเจนและไม่แสดงความเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับชุมชนหรือการขนส่งสินค้าเกษตร รวมท้ังระบุการสร้างงาน
และสร้างรายได้ไม่ชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 15/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านชาด หมู่ท่ี 10 ต าบลโนน
ธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4เมตร 
ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่
ท่ี 10 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

            183,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงการสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน ขาดความชัดเจนและไม่แสดงความเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับชุมชนหรือการขนส่งสินค้าเกษตร การสร้างงานและสร้าง
รายได้ไม่ชัดเจน รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

48 ก่อสร้างลานตากข้าว บ้านโนน
ธาตุ หมู่ท่ี 9 ต าบลโนนธาตุ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 32 เมตร ยาว 32
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างลานตากข้าว บ้านโนนธาตุ หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 32 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างลานตากข้าว ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนและความเช่ือมโยงท่ีสนับสนุนกิจกรรมและการรวมกลุ่ม และ
ระบุการสร้างงานและสร้างรายได้ไม่ชัดเจน

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ท่ี 10 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน 
บ้านชาด หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

            390,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนธาตุ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือความเช่ือมโยงการสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถ่ิน ขาดความชัดเจนและไม่แสดงความเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวระดับชุมชนหรือการขนส่งสินค้าเกษตร รวมท้ังระบุการสร้างงาน
และสร้างรายได้ไม่ชัดเจน

50 ลงหินคลุกบ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี
 1 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลวัง
เพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,450.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร พร้อมป้ายรายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 16/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

51 ลงหินคลุกบ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 5 
ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,450 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านศรีอุบล หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านใหม่ 
เช่ือมต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,450 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร พร้อมป้ายรายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

52 ลงหินคลุกบ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 
6 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลวัง
เพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านคลองเจริญ หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้ายรายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 17/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

53 ลงหินคลุกบ้านเทพรักษา หมู่ท่ี 
10 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลดง
ลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านเทพรักษา หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

54 ลงหินคลุกบ้านโสกส้มกบ หมู่ท่ี 2
 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลวัง
เพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,600 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านโสกส้มกบ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,600 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            309,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 18/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

55 ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 
3 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลภู
ห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

56 ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 
3 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลภู
ห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,750 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,750 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 19/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

57 ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 
3 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลภู
ห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,600 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,600 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            309,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

58 ลงหินคลุก บ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี
 3 ต าบลบ้านใหม่ เช่ือมต าบลภู
ห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการ
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ก าหนด

ลงหินคลุกบ้านสวนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้าน
ใหม่ เช่ือมต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000 
ตารางเมตร พร้อมป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ก าหนด

            288,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการลงหินคลุก ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ใช้ส าหรับขนส่ง

59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลบ้านใหม่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบ้านใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านอ่างทอง หมู่ท่ี 1 ต าบลดงลาน
 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 20/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลสีชมพู ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลสีชมพู ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบ
หนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านนาอุดม หมู่ท่ี 4 ต าบลดงลาน -
 เขตต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลบ้านใหม่ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบ้านใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านนาอุดม หมู่ท่ี 4 ต าบลดงลาน -
 เขตต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

62 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลวังเพ่ิม ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลวังเพ่ิม ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบ
หนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านนาอุดม หมู่ท่ี 4 ต าบลดงลาน -
 เขตต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลสีชมพู ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลสีชมพู ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร โดยท า
การลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบ
หนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการบ้านดงลาน หมู่ท่ี 9 ต าบลดงลาน - 
เขตต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพ จังหวัดขอนแก่น

            490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 21/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับอ าเภอภูกระดึง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับอ าเภอภูกระดึง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านอ่างทอง 1 หมู่ท่ี 7 ต าบลดง
ลาน - เขตอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านซ าขาม หมู่ท่ี 8 ต าบลดงลาน –
 เขตต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

67 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับต าบลบริบูรณ์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านซ าจ าปา หมู่ท่ี 2 ต าบลดงลาน
 – เขตต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 22/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

68 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลักเช่ือมระหว่างต าบลดง
ลานกับอ าเภอภูกระดึง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร โดยท าการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรพร้อมเกล่ียเรียบหนา 
0.10 เมตร (ตลอดสายทาง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเช่ือม
ระหว่างต าบลดงลานกับอ าเภอภูกระดึง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดย
ท าการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกล่ีย
เรียบหนา 0.10 เมตร (ตลอดสายทาง) - พ้ืนท่ี
ด าเนินการ บ้านหาดทรายทอง หมู่ท่ี 10 ต าบล
ดงลาน – เขตอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

69 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร สายบ้านจอมบึง หมู่
ท่ี10 เช่ือมต่อ บ้านหนองตาไก้ 
หมู่ 5 ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,196 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 658.80 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร สาย
บ้านจอมบึง หมู่ท่ี10 เช่ือมต่อ บ้านหนองตาไก้
 หมู่ 5 ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3 เมตร ยาว 2,196 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
658.80 ลูกบาศก์เมตร

            278,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

70 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรสายบ้านสีชมพู หมู่ท่ี 
4 เช่ือมต่อ ต าบลวังเพ่ิม อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,549 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 464.70 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสาย
บ้านสีชมพู หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,549 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 464.70 ลูกบาศก์
เมตร

            201,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

71 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรสายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อ ต าบลวังเพ่ิม 
ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,884 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 565.20 ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อต าบลวังเพ่ิม 
ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,884 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
565.20 ลูกบาศก์เมตร

            238,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 23/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

72 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร สายบ้านหนองตาไก้ 
หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ สายทางโนน
ทองหลาง-โนนสวรรค์ ต าบลสีชพู
 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,274 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 509.60 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร สาย
บ้านหนองตาไก้ หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ สายทางโนน
ทองหลาง-โนนสวรรค์ ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,274
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 509.60 ลูกบาศก์เมตร

            206,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

73 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร สายบ้านห้วยสายหนัง
 หมู่ท่ี 6 เช่ือมต่อ บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ 7 ต าบลสีชพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 3 เมตร ยาว 974 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 292.20 
ลูกบาศก์เมตร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร สาย
บ้านห้วยสายหนัง หมู่ท่ี 6 เช่ือมต่อ บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ 7 ต าบลสีชพู อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 3 เมตร ยาว 974 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 292.20 ลูกบาศก์เมตร

            113,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

74 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนอง
แดง หมู่ท่ี 1 เช่ือมอ่างเก็บน้ า
ห้วยลอมไผ่ ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 3,160 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร โดย
การลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 948
 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองแดง หมู่ท่ี 1 
เช่ือมอ่างเก็บน้ าห้วยลอมไผ่ ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 3,160 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร โดยการลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 948.00 ลูกบาศก์
เมตร

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 24/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

75 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนอง
ทุ่ม ต าบลหนองแดง หมู่ท่ี 3 
เช่ือมต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อม
เกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองทุ่ม ต าบล
หนองแดง หมู่ท่ี 3 เช่ือมต าบลศรีสุข อ าเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
 3,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร โดยลงหิน
คลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 960 ลูกบาศก์เมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

76 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านซ่ง
หนองขาม หมู่ท่ี 4 เช่ือม บ้าน
โคกจ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 ต าบลหนอง
แดง อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,130 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ีย
เรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 639 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านซ่งหนองขาม หมู่ท่ี 4
 เช่ือม บ้านโคกจ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแดง
 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,130 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 639 ลูกบาศก์เมตร

            334,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

77 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคก
จ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแดง 
เช่ือมบ้านโสกจานนาดี ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ีย
เรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 550 ลูกบาศก์เมตร

ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกจ๊ักจ่ัน หมู่ท่ี 5 
ต าบลหนองแดง เช่ือมบ้านโสกจานนาดี ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด
 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร โดยลงหินคลุกพร้อมเกล่ียเรียบ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร

            290,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่แสดงถึง
ความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 25/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

78 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 4 บ้าน
เมืองแอ่ ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์
เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 4 บ้านเมืองแอ่ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40
 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์เมตร

            474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

79 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 5 บ้าน
โนนโพธ์ิ ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์
เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 5 บ้านโนนโพธ์ิ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40
 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือมร
ปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์เมตร

            474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการ
ผลิตและชนิดสินค้าเกษตรและโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

80 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองไฮ ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์
เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 6 บ้านหนองไฮ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40
 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์เมตร

            468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

81 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 7 บ้าน
หนองผือ ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุด 7,528.59 
ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 7 บ้านหนองผือ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40
 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด 7,528.59 ลูกบาศก์เมตร

            473,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการ
ผลิตและชนิดสินค้าเกษตรและโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 26/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

82 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 9 บ้าน
อาจสามารถ ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 
เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
7,008 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 9 บ้านอาจสามารถ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาด
กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์เมตร

            474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการ
ผลิตและชนิดสินค้าเกษตรและโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

83 ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี 15 บ้าน
โนนงาม ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
1 แห่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว
 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์
เมตร

ก่อสร้างขุดสระน้ า ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ท่ี
 15 บ้านโนนงาม ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 40
 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉล่ีย 6 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด 7,008 ลูกบาศก์เมตร

            474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างขุดสระน้ า ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุกลุ่มเป้าหมายการ
ผลิตและชนิดสินค้าเกษตรและโครงการขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนลาน หมู่ท่ี 2 สายทาง
บ้านนายจอม ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 312 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนลาน 
หมู่ท่ี 2 สายทางบ้านนายจอม ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 
เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            155,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 27/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 7 สายป่าช้า 
ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 
0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองผือ หมู่ท่ี 7 สายป่าช้า ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 8 สายสู่
แหล่งเกษตร ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลุกรังข้างละ 0.50 
เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
อาจสามารถ หมู่ท่ี 8 สายสู่แหล่งเกษตร ต าบล
นาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลุกรังข้างละ 0.50 เมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนา
สาวเอ้ ต าบลนาเพียง อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนาสาวเอ้ ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 28/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแก หมู่ 11 สาย
โรงเรียนจตุรมิตร ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก
 หมู่ 11 สายโรงเรียนจตุรมิตร  ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ 12 สาย
ทางเข้าสายปู่ตา ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาจ
สามารถ หมู่ 12 สายทางเข้าสายปู่ตา ต าบลนา
เพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ 12 สาย
ทางสุ่แหล่งเกษตร ต าบลนาเพียง
 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาจ
สามารถ หมู่ 12 สายทางสุ่แหล่งเกษตร ต าบล
นาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            400,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 29/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอาจสามารถ หมู่ 14 สาย
ทางบ้านนางด า ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอาจ
สามารถ หมู่ 14 สายทางบ้านนางด า ต าบลนา
เพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

            200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
นาเพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนงาม หมู่ 15 สายทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 บ้านโนนสาวเอ้ ต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม 
หมู่ 15 สายทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านโนนสาวเอ้ ต าบลนาเพียง อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร

            100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลนา
เพียง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโนนสูง หมู่ 6 เช่ือมต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือให้มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง 
หมู่ 6 เช่ือมต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก 2 ข้าง พร้อมป้าย 1 ป้าย

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูห่าน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง รวมท้ังโครงการขาดรายละเอียด
และสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 30/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านป่าเปือย- หมู่ท่ี 1 (สายทาง
วัดป่านาวาส) ต าบลโนนสมบูรณ์
 อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 159
 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย-
 หมู่ท่ี 1 (สายทางวัดป่านาวาส) ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตารางเมตร

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้
ส าหรับขนส่ง

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโนนสมบูรณ์ - หมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนสมบูรณ์ เช่ือมบ้านแสง
สว่าง ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
795 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ - หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ เช่ือม
บ้านแสงสว่าง ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง
 จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
795 ตารางเมตร

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 6 ต าบล
โนนสมบูรณ์ เช่ือมบ้านโนน
สวรรค์ ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กว้าง
 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 795 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง
 หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนสมบูรณ์ เช่ือมบ้านโนน
สวรรค์ ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
795 ตารางเมตร

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 31/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านวังน้ าทิพย์ หมู่ท่ี 10 (สาย
ทางป่ายางผอ.ทิพย์) ต าบลโนน
สมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกลาง 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4 เมตร 
ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 776 
ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ า
ทิพย์ หมู่ท่ี 10 (สายทางป่ายางผอ.ทิพย์) ต าบล
โนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกลาง จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 776 
ตารางเมตร

            497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
โนนสมบูรณ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

98 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรสายห้วยไผ่มิตรภาพ-
ค าบง หมู่ 1 ชุมชนห้วยไผ่ ต าบล
น้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ความยาว 3,200 เมตร 
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายห้วยไผ่
มิตรภาพ-ค าบง หมู่ 1 ชุมชนห้วยไผ่ ต าบลน้ า
พอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 3,200 เมตร 
ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

            492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
ล าน้ าพอง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่แสดงถึง
ความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

99 ขุดลอกล าห้วยบาก (ตอนท่ี 5) 
หมู่ท่ี 6 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 615 
เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 15,850 ลูกบาศก์
เมตร

ขุดลอกล าห้วยบาก (ตอนท่ี 5) หมู่ท่ี 6 ต าบล
ค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 615 เมตร ลึก 2 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,850 
ลูกบาศก์เมตร

            495,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเขา
สวนกวาง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนอย่างชัดเจนและขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 32/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านภูค าเบ้า หมู่ท่ี 7 ต าบลเข่ือน
อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิม
จากสามแยกถนนทางหลวงชนบท
 ขก.2026 ถึงบริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร ยาว 555 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,200 
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลุก
รังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูค าเบ้า 
หมู่ท่ี 7 ต าบลเข่ือนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น สายทางเร่ิมจากสามแยกถนน
ทางหลวงชนบท ขก.2026 ถึงบริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร 
ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อม
ลงไหล่ทางลุกรังเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร

          1,430,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข่ือน

อุบลรัตน์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

101 ขุดลอก (บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 5)  
ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด
 จังหวัดขอนแก่น ขุดลอก
สาธารณประโยชน์ อ่างเก็บน้ า
ห้วยม่วงขอนสัก ขนาดกว้าง 31 
เมตร ยาว 139 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 
เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุด 12,927 ลูกบาศก์เมตร

ขุดลอก (บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 5)  ต าบลหนอง
แซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขุดลอก
สาธารณประโยชน์ อ่างเก็บน้ าห้วยม่วงขอนสัก 
ขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 139 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 
12,927 ลูกบาศก์เมตร

            499,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการขุดลอกล าห้วย ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ า

102 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 2 บ้านขามป้อม ต าบลหนองแซง
 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 132
 เมตร ติดป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านขาม
ป้อม ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 132 
เมตร ติดป้าย 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด)

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 33/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

103 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 3 บ้านหนองเต่า ต าบลหนอง
แซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 913
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกท้ัง
สองข้างทางพร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนอง
เต่า ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 227 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 913 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกท้ังสอง
ข้างทางพร้อมป้าย 1 ป้าย

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

104 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 4 บ้านสว่างพัฒนา ต าบลหนอง
แซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
 ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 870
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกท้ัง
สองข้างทางพร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านสว่าง
พัฒนา ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
174 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกท้ัง
สองข้างทางพร้อมป้าย 1 ป้าย

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแซง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

105 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 
10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่ง
ใหญ่ (ช่วงบ้านกุดโง้ง) หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7 เมตร ยาว 104 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
728 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้าน
ทุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านกุดโง้ง) หมู่ท่ี 3 ต าบลหนอง
โน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และ
ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 34/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

106 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองโน
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 - แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7
 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 
ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลหนอง
โน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 
เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 728 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และ
ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 
5 ต าบลหนองโน - บ้านนาเลาะ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองโน อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) - บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลหนอง
โน - บ้านนาเลาะ หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองโน 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านห้วยโจด หมู่ท่ี 3 ต าบล
ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 2
 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
โจด หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 850 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 35/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านนาฝาย หมู่ท่ี 8 ต าบล
ห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอน
น้ าพอง - กระนวน) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา
ฝาย หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 (ตอนน้ าพอง - กระนวน) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ยาว 170  เมตร 
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850  ตาราง
เมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) -บ้านป่าชาติ หมู่ท่ี 8 -
 บ้านชัยเจริญ หมู่ท่ี 9 ต าบล
บ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) -บ้านป่าชาติ หมู่ท่ี 8 - บ้านชัยเจริญ
 หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวนจังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850
 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

111 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงคู หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้าน
ฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 141 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้าน
ฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และ
ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 36/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านชัยเจริญ หมู่ท่ี 9 ต าบล
บ้านฝาง - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัย
เจริญ หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านฝาง - บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
 ยาว 140 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านอนามัย หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองกุงใหญ่ - บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 213 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
อนามัย หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้าน
หนองแสง หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร ยาว 213 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคก
สะอาด หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยโจด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 141 เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง
แก้ว หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคก
สะอาด หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร ยาว 141 เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 37/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านหนองแสง หมู่ท่ี 4 
ต าบลห้วยโจด - บ้านหนองกุง
ใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงใหญ่
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแสง หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยโจด - บ้านหนอง
กุงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านค าเจริญ หมู่ท่ี 10 
ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค า
เจริญ หมู่ท่ี 10 ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน
 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
 ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านค าเจริญ หมู่ท่ี 10 - 
บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 5 ต าบลหัวนา
ค า อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค า
เจริญ หมู่ท่ี 10 - บ้านท่าลาด หมู่ท่ี 5 ต าบล
หัวนาค า อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น - 
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน-ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 38/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 5 - 
บ้านตอกเก้ีย หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ า
อ้อม - บ้านผักหนามค า หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ท่ี 5 - บ้านตอกเก้ีย หมู่ท่ี 2 ต าบล
น้ าอ้อม - บ้านผักหนามค า หมู่ท่ี 8 ต าบล
หนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองโก หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่นขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก
 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่นขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840
 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโนนราศรี หมู่ท่ี 18 (คุ้ม
เก้าบาท)  - บ้านผักแว่น หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลดูนสาด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ราศรี หมู่ท่ี 18 (คุ้มเก้าบาท) - บ้านผักแว่น 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่นขนาด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 855
 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 39/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านหนองโกใหม่ หมู่ท่ี 17 
ต าบลหนองโก - บ้านหนองโน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโน อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 141 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองโกใหม่ หมู่ท่ี 17 ต าบลหนองโก - บ้าน
หนองโน หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองโน อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านแสนสุข หมู่ท่ี 1 ต าบล
ห้วยโจด - บ้านหนองโกใหม่ หมู่
ท่ี 17 ต าบลหนองโก อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสน
สุข หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยโจด - บ้านหนองโกใหม่ 
หมู่ท่ี 17 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 850 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านผักหนาม หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านใหม่
ชัยมงคล หมู่ท่ี 19 ต าบลหนองโก
 อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผักหนาม หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้าน
ใหม่ชัยมงคล หมู่ท่ี 19 ต าบลหนองโก อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร ยาว 275 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 40/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) - บ้านโนนราศรี หมู่ท่ี 
18 ต าบลหนองโก อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 855 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) - บ้านโนนราศรี หมู่ท่ี 18 ต าบล
หนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตาราง
เมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านตอประดู่ หมู่ท่ี 6 
ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตอ
ประดู่ หมู่ท่ี 6 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 850 ตารางเมตร

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางหนองขาม 5 (หนอง
ขาม-ห้วยม่วง) บ้านหนองขาม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 164 หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หนองขาม 5 (หนองขาม-ห้วยม่วง) บ้านหนอง
ขาม หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 164 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด)

            499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 41/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางโนนชาด 2 (รอบบ้าน
ด้านทิศตะวันตก) บ้านโนนชาด 
หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 165 หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนน
ชาด 2 (รอบบ้านด้านทิศตะวันตก) บ้านโนน
ชาด หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 165 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

            496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางห้วยม่วง 1 (บ้านหนอง
แปน-ล าห้วยลึก) หมู่ท่ี 4 ต าบล
หนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
ยาว 170หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 
เมตร (ตามแบบแปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วย
ม่วง 1 (บ้านหนองแปน-ล าห้วยลึก) หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 170 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0 เมตร (ตามแบบแปลนท่ีก าหนด)

            498,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 42/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางบ้านโนนกอก-บ้านต าแย
 (ถนนสายข้างวัดศรีวิชัย) หมู่ท่ี 2
 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน
 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 164 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
โนนกอก-บ้านต าแย (ถนนสายข้างวัดศรีวิชัย) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 164 หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร
 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด)

            499,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

130 วางท่อประปา ทดแทนท่อประปา
เดิมท่ีอุดตันและช ารุด บ้านโนน
เพ็ก หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแวงโสก
พระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
วางท่อน้ าดิบพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 น้ิว ช้ัน 
13.5 จ านวน 1,674 เมตร, 
ติดต้ังหัวดับเพลิง 3 น้ิว จ านวน 4
 แท่ง, ติดต้ังป้ายโครงการ พร้อม
เก็บท าความสะอาดบริเวณ
ก่อสร้าง

วางท่อประปา ทดแทนท่อประปาเดิมท่ีอุดตัน
และช ารุด บ้านโนนเพ็ก หมู่ท่ี 8 ต าบลหนอง
แวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น วาง
ท่อน้ าดิบพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 
น้ิว ช้ัน 13.5 จ านวน 1,674 เมตร, ติดต้ังหัว
ดับเพลิง 3 น้ิว จ านวน 4 แท่ง, ติดต้ังป้าย 
พร้อมเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

            474,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวางท่อประปา ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาน้ าประปา

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 43/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

131 วางท่อประปา ทดแทนท่อประปา
เดิมท่ีอุดตันและช ารุด บ้านโคกกุง
 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแวงโสก
พระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
วางท่อน้ าดิบพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 13.5
 จ านวน 3,105 เมตร, ติดต้ังหัว
ดับเพลิง 3 น้ิว จ านวน 5 แท่ง, 
ติดต้ังป้ายโครงการ พร้อมเก็บท า
ความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

วางท่อประปา ทดแทนท่อประปาเดิมท่ีอุดตัน
และช ารุด บ้านโคกกุง หมู่ท่ี 11 ต าบลหนอง
แวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น วาง
ท่อน้ าดิบพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน
 13.5 จ านวน 3,105 เมตร,ติดต้ังหัวดับเพลิง 3
 น้ิว จ านวน 5 แท่ง , ติดต้ังป้าย พร้อมเก็บท า
ความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

            498,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงโสกพระ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการวางท่อประปา ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้าท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาน้ าประปา

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 4 บ้านโนนตะโก (สาย
แยกทางหลวง2246-บ้านบูรณะ
โคกไม้งาม) ต าบลหนองมะเขือ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้าน
โนนตะโก (สายแยกทางหลวง2246-บ้านบูรณะ
โคกไม้งาม) ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

            494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 44/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 6 บ้านโนนตะโก (สายโนน
ตะโก-หนองแวง.น) ต าบลหนอง
มะเขือ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
875 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้าน
โนนตะโก (สายโนนตะโก-หนองแวง.น) ต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย

            494,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองมะเขือ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกนกเต็นพัฒนา-คุ้มธาร
ร่มเย็น บ้านโสกนกเต็นพัฒนา 
หมู่ท่ี 10 ต าบลโสกนกเต็น 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสก
นกเต็นพัฒนา-คุ้มธารร่มเย็น บ้านโสกนกเต็น
พัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30

            497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
โสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่าเป้า-ทางหลวงชนบท 
4018 บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 2 ต าบล
โสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ระยะทาง 192 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเป้า-
ทางหลวงชนบท 4018 บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 2 
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 192 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
โสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 45/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกนกเต็นพัฒนา-โสกผีดิบ 
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ท่ี 8 ต าบล
โสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
 ระยะทาง 192 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสก
นกเต็นพัฒนา-โสกผีดิบ บ้านหนองบัวน้อย หมู่
ท่ี 8 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.30 เมตร

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
โสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกนกเต็นพัฒนา-หนองไทร
 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา หมู่ท่ี 10
 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 192 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสก
นกเต็นพัฒนา-หนองไทร บ้านโสกนกเต็น
พัฒนา หมู่ท่ี 10 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
โสกนกเต็น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายวัดป่าศรัทธาธรรม-หมู่ท่ี12 
บ้านศรีเมือง ต าบลแวงน้อย 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 445 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า
ศรัทธาธรรม-หมู่ท่ี12 บ้านศรีเมือง ต าบลแวง
น้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,225 ตารางเมตร

          1,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบล
แวงน้อย

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และโครงการขาด
รายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 46/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

139 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
บ้านรัตนะวดี หมู่ท่ี 11 -บ้าน
โนนทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนทอง
 อ าเภอแวงใหญ่ ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 1250 เมตร หนา 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองก าหนด

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านรัตนะวดี 
หมู่ท่ี 11 -บ้านโนนทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลโนน
ทอง อ าเภอแวงใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1250 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองก าหนด

            498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทอง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกไม่
แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมถึงการขนส่งสินค้า
เกษตร

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ท่ี 4 บ้านหนองตา
นา-บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา
 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
160 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริอมเหล็ก ถนนสาย
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตานา-บ้านหนองแวงนาง
เบ้าพัฒนา ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว160 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

            453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ท่ี 5 บ้านฝาผนัง-
บ้านหนองนาตา ต าบลหนองแวง
นางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี
 5 บ้านฝาผนัง-บ้านหนองนาตา-ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว160 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

            453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 47/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ท่ี 5 บ้านฝาผนัง-
บ้านหนองนาดี-ต าบลหนองแวง
นางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี
 5 บ้านฝาผนัง-บ้านหนองนาดี-ต าบลหนอง
แวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

            453,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายหมู่ท่ี 2 บ้านห้วยค้อ-
บ้านฝาผนัง-ต าบลหนองแวงนาง
เบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมลงลุกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ท่ี
 2 บ้านห้วยค้อ-บ้านฝาผนัง-ต าบลหนองแวง
นางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง
 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงลุกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

            450,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล

หนองแวงนางเบ้า

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 48/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

144 เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัส
แอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยการปู
แอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายทางเข้าบ้าน
หนองตอกเก้ีย หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้าง
ประมาณ 4 -7 เมตร ยาว 158 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตาราง
เมตร (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด)

เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต
 ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายทางเข้าบ้านหนองตอกเก้ีย
 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้างประมาณ 4-7 
เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 948 ตารางเมตร (ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด)

            487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอส
ฟัลท์คอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง และขาดการระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและเกษตรกรท่ีชัดเจน

145 เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัส
แอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยการปู
แอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายรอบหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 9 บ้านกิโลเมตร 16 ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้าง
ประมาณ 3.50-4.00 เมตร ยาว 
258 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,032 
ตารางเมตร (ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ก าหนด)

เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต
 ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้าน
กิโลเมตร 16 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้างประมาณ 
3.50-4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด)

            497,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอส
ฟัลท์คอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง และขาดการระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและเกษตรกรท่ีชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 49/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

146 เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัส
แอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยการปู
แอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายกลางบ้าน 
หมู่ท่ี 10 บ้านโนนสะอาด ต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้าง
ประมาณ 3.50-4.00 เมตร ยาว 
258 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,032 
ตารางเมตร (ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ก าหนด)

เสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต
 ด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) ถนนสายกลางบ้าน หมู่ท่ี 10 บ้าน
โนนสะอาด ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจร กว้างประมาณ 
3.50-4.00 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมปูแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสก าหนด)

            497,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองน้ าใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเสริมผิวจราจรลาดยางพอรัสแอส
ฟัลท์คอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความ
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาด
การระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง และขาดการระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและเกษตรกรท่ีชัดเจน

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองดอกเก้ีย-สาย
บ้านหนองดอกเก้ียไปบ้านหนองข้ี
เห็น ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 176 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร พร้อมลงดินถม
กลบสองข้างทาง กว้างข้างละ 
0.20 เมตร (ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ก าหนด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองดอกเก้ีย-สายบ้านหนองดอกเก้ียไปบ้าน
หนองข้ีเห็น ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อม
ลงดินถมกลบสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.20 
เมตร (ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใสก าหนด)

            497,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ า

ใส

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง และขาดการระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนและเกษตรกรท่ีชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 50/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

148 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง
เข้าหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 9
 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ท าการ
ซ่อมแซมขนาดกว้างข้างละ 0.25 
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,705 ตารางเมตร งานตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 93 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 รายละเอียดตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
ขามป้อม หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาดกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,705 
ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 93 
ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

            493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

149 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลาง
หมู่บ้าน บ้านโนนสว่างสันติ หมู่ท่ี
 7 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น ท าการ
ซ่อมแซมขนาดกว้างข้างละ 5.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 
เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,700 ตารางเมตร งานตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 102 
ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลางหมู่บ้าน บ้าน
โนนสว่างสันติ หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาด
กว้างข้างละ 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 
เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร งานตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตรพร้อม
ป้าย 1 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 51/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

150 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลาง
หมู่บ้าน บ้านลาน หมู่ท่ี 5 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาด
กว้างข้างละ 5.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 
ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรไม่
น้อยกว่า 102 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลางหมู่บ้าน บ้าน
ลาน หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาดกว้าง
ข้างละ 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 เมตร
 ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร งานตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตรพร้อมป้าย 
1 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

151 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหน้าวัด
 บ้านผักหวาน หมู่ท่ี 2 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,120 ตาราง
เมตร งานตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า
 56 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหน้าวัด บ้าน
ผักหวาน หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 เมตร ยาว 
280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร งานตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตรพร้อมป้าย 1
 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด

            314,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 52/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

152 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างวัด
 บ้านกุดเชือก หมู่ท่ี 10 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0 เมตร ยาว 430 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,720 ตาราง
เมตร งานตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า
 86 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างวัด บ้านกุดเชือก
 หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 เมตร ยาว 
430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร งานตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1
 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด

            482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

153 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลาง
หมู่บ้าน บ้านดอนนาแพง หมู่ท่ี 3
 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ท าการ
ซ่อมแซมขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 เมตร ยาว
 430 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,720 ตารางเมตร งานตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 86 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 รายละเอียดตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นกลางหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนนาแพง หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท าการซ่อมแซมชนา
ดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ-เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร งานตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 86 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1
 ป้าย รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด

            482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 53/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

154 ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างวัด
 บ้านหัวนา หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

ซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นข้างวัด บ้านหัวนา 
หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

            476,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการ
ขาดรายละเอียดและสาระส าคัญ

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นไปบ้านสว่าง บ้านกุดเชือก 
หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปบ้าน
สว่าง บ้านกุดเชือก หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านลาน 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นไปบ้านสว่าง บ้านลาน หมู่ท่ี 
5 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปบ้าน
สว่าง บ้านลาน หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านขามป้อม หมู่ท่ี 9 ไป
บ้านกุดเชือก หมู่ 11 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านขาม
ป้อม หมู่ท่ี 9 ไปบ้านกุดเชือก หมู่ 11 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง
 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 54/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านกุดเชือก หมู่ท่ี 11 ไป
บ้านขามป้อม หมู่ 9 ต าบลบ้าน
ลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 170
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านกุด
เชือก หมู่ท่ี 11 ไปบ้านขามป้อม หมู่ 9 ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง
 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นไปล าห้วย บ้านวังแสง หมู่ท่ี 
15 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปล าห้วย
 บ้านวังแสง หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร

            494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านลาน

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่งและโครงการขาดรายละเอียดและ
สาระส าคัญ

160 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนทองประเสริฐ ชุมชนจัดสรร
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 1 
ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 3.40 – 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 360 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,224 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนทอง
ประเสริฐ ชุมชนจัดสรร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 3.40 – 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 360.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,224 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            499,700 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนและขาดการระบุประเภท
สินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 55/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

161 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนประชาอุทิศ ชุมชนโนน
สวรรค์  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว
ประมาณ 168 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 504 ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนประชา
อุทิศ ชุมชนโนนสวรรค์  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร
 ยาวประมาณ 168 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            215,300 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรพนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

162 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ
 ซอยคุ้มใหม่ ชุมชนหลักสิบส่ี 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 14 
ต าบลแคนเหนืออ าเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
140 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 490
 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม่ 
ชุมชนหลักสิบส่ี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 14
 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 140 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 490 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ก าหนด

            207,400 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 56/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

163 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ
 ซอยตัน (แยกทางเล่ียงเมือง) 
ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไผ่
 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 253 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยตัน 
(แยกทางเล่ียงเมือง) ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร
 ยาวประมาณ 253 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,012 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            425,200 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

164 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ
 ซอยสมมาตรบ ารุง ชุมชนโนน
สะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่
ท่ี 5 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 3.10 เมตร 
ยาวประมาณ 180 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยสมมาตร
บ ารุง ชุมชนโนนสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.10 
เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 558 ตาราง
เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            237,900 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 57/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

165 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนศาลเจ้า ซอย 5 ชุมชนศาล
เจ้า 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี
 2 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 160
 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า
 ซอย 5 ชุมชนศาลเจ้า 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 160 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            205,100 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

166 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ
 ซอยยุทธบ ารุง ชุมชนขนมจีน 
2000 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี
 20 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 237 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 948 ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยยุทธ
บ ารุง ชุมชนขนมจีน 2000 เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ หมู่ท่ี 20 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 237 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            398,300 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนและ
ขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 58/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

167 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 ชุมชน
หนองลุมพุก เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
ปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม (Overlay) หนาเฉล่ีย
 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 123 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 6 ชุมชนหนองลุมพุก เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร
 ยาวประมาณ 123 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            206,700 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

168 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (ช่วงท่ี 2)
 ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลใน
เมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 99 
เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 594 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนเจนจบ
ทิศ ซอย 8 (ช่วงท่ี 2) ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร
 ยาวประมาณ 99 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            245,300 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 59/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

169 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนศาลเจ้ากรุณาโนนสว่าง 
ชุมชนศาลเจ้า เทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 3.00 – 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 290 เมตร หรือพ้ืนท่ีปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร พร้อมงาน
ตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า
กรุณาโนนสว่าง ชุมชนศาลเจ้า เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ หมู่ท่ี 4 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 3.00 –
 3.30 เมตร ยาวประมาณ 290 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900
 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่ก าหนด

            383,700 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

170 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ
 ถนนข้างศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านเก้ิง ชุมชนโพธ์ิสวรรค์ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 21 
ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
 (Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 130
 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนข้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเก้ิง ชุมชนโพธ์ิ
สวรรค์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมู่ท่ี 21 ต าบล
บ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
(Overlay) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร
 ยาวประมาณ 130 เมตร หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก าหนด

            327,700 เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 60/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทางคอนกรีตเดิมไปทาง
ล าห้วยหินลาด หมู่ 4 บ้าน
หนองดู่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 169 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 676 
เมตร ไล่ทางข้างละ 0 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
คอนกรีตเดิมไปทางล าห้วยหินลาด หมู่ 4 บ้าน
หนองดู่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 169 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
676 เมตร ไล่ทางข้างละ 0 เมตร

            500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ละหานนา

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และขาดการระบุ
ประเภทสินค้าเกษตรท่ีใช้ส าหรับขนส่ง

172 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 967 บ้าน
หนองเส้ียว หมู่ท่ี 7 ต าบลวังหิน 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 967 บ้านหนองเส้ียว หมู่ท่ี 7 
ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

173 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 39662 บ้าน
หนองยาง หมู่ท่ี 8 ต าบลวังหิน 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 39662 บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 8
 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 61/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

174 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5463 บ้าน
หนองคลองน้อย หมู่ท่ี 4 ต าบล
วังหิน อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5463 บ้านหนองคลองน้อย 
หมู่ท่ี 4 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

175 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 20026 บ้าน
หนองมะยาว หมู่ท่ี 2 ต าบลดง
เค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 20026 บ้านหนองมะยาว หมู่
ท่ี 2 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

176 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 32213 บ้าน
ช้างน้ า หมู่ท่ี 4 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 32213 บ้านช้างน้ า หมู่ท่ี 4 
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 62/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

177 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 46161 บ้าน
หนองโบสถ์พัฒนา หมู่ท่ี 13 
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 46161 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา
 หมู่ท่ี 13 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

178 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 42067 บ้าน
หนองมะยาว หมู่ท่ี 1 ต าบลดง
เค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 42067 บ้านหนองมะยาว หมู่
ท่ี 1 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

179 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15997 บ้าน
หนองมะยาว หมู่ท่ี 2 ต าบลดง
เค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15997 บ้านหนองมะยาว หมู่
ท่ี 2 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 63/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

180 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28894 บ้าน
โคกกลาง หมู่ท่ี 12 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28894 บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 
12 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

181 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19159 บ้าน
ดงเค็ง หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเค็ง
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19159 บ้านดงเค็ง หมู่ท่ี 8 
ต าบลดงเค็งอ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

182 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28839 บ้าน
หนองสรวง หมู่ท่ี 11 ต าบลดงเค็ง
 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 28839 บ้านหนองสรวง หมู่ท่ี 
11 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 64/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

183 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14163 บ้าน
หนองชาด หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14163 บ้านหนองชาด 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

184 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 18151 บ้าน
หัวละเลิง หมู่ท่ี 6 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 18151 บ้านหัวละเลิง หมู่ท่ี 6
 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

185 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 40636 บ้าน
หนองพลวง หมู่ท่ี 3 ต าบลดงเค็ง
 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 40636 บ้านหนองพลวง หมู่ท่ี
 3 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 65/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

186 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19043 บ้าน
โนนม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19043 บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 7 
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

187 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 44348 บ้าน
โกรก หมู่ท่ี 10 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 44348 บ้านโกรก หมู่ท่ี 10 
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

188 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 44742 บ้าน
ส าโรง หมู่ท่ี 1 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 44742 บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 66/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

189 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17882 บ้าน
ส าโรง หมู่ท่ี 3 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 17882 บ้านส าโรง หมู่ท่ี 3 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

190 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13769 บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ท่ี 3 ต าบลดอนด่ัง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13769 บ้านหนองทุ่ม หมู่ท่ี 3
 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

191 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 35100 บ้าน
หนองวัดป่า หมู่ท่ี 4 ต าบลดอน
ด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 35100 บ้านหนองวัดป่า หมู่ท่ี
 4 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 67/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

192 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 16065 บ้าน
โนนสว่าง หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนด่ัง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 16065 บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 6
 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาล ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพลังงาน

193 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 16009 บ้าน
หนองค่าย หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนด่ัง
 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 16009 บ้านหนองค่าย หมู่ท่ี 5
 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

194 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12751 บ้าน
กระนวน หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนด่ัง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12751 บ้านกระนวน หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 68/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

195 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 26402 บ้าน
หินแร่ หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนด่ัง 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 26402 บ้านหินแร่ หมู่ท่ี 7 
ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

196 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 46070 บ้าน
หนองแวงน้อย หมู่ท่ี 8 ต าบล
ดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 46070 บ้านหนองแวงน้อย 
หมู่ท่ี 8 ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาล ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพลังงาน

197 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15452 บ้าน
โนนทัน หมู่ท่ี 9 ต าบลดอนด่ัง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15452 บ้านโนนทัน หมู่ท่ี 9 
ต าบลดอนด่ัง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาล ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 69/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

198 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14043 บ้าน
หนองแวงตอต้ัง หมู่ท่ี 4 ต าบลคึ
มชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14043 บ้านหนองแวงตอต้ัง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

199 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12907 บ้าน
ศุภชัย หมู่ท่ี 5 ต าบลคึมชาด 
อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 12907 บ้านศุภชัย หมู่ท่ี 5 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

200 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19899 บ้าน
ศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลคึมชาด
 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 19899 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 
7 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 70/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

201 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49384 
บ้านคึมชาด หมู่ท่ี 1 ต าบล
คึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49384 บ้านคึมชาด หมู่ท่ี 1 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

202 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13142 บ้าน
หนองกุง หมู่ท่ี 2 ต าบล
คึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13142 บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 2 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

203 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15449 บ้าน
ชาดใหญ่ หมู่ท่ี 3 ต าบล
คึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15449 บ้านชาดใหญ่ หมู่ท่ี 3
 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 71/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

204 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13251 บ้าน
ปอแดง หมู่ท่ี 6 ต าบล
คึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 13251 บ้านปอแดง หมู่ท่ี 6 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

205 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23512 บ้าน
หนองไผ่ล้อม หมู่ท่ี 1 ต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23512 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่
ท่ี 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

206 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 33837 บ้าน
ขุมปูน หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไผ่
ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 33837 บ้านขุมปูน หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 72/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

207 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14330 บ้าน
หนองกุงสว่าง หมู่ท่ี 3 ต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 14330 บ้านหนองกุงสว่าง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาล ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพลังงาน

208 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23176 
บ้านสวอง หมู่ท่ี 4 ต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23176 บ้านสวอง หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาล ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพลังงาน

209 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23986 บ้าน
หนองหวาย หมู่ท่ี 5 ต าบลหนอง
ไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23986 บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี
 5 ต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 73/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

210 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15206 บ้าน
โนนจอมศรี หมู่ท่ี 6 ต าบลหนอง
ไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15206 บ้านโนนจอมศรี หมู่ท่ี
 6 ต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

211 เจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถัง
สูง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25655 บ้าน
หนองกุงศรี หมู่ท่ี 7 ต าบลหนอง
ไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ลึก 42 เมตร พร้อมหอถังสูง 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25655 บ้านหนองกุงศรี หมู่ท่ี
 7 ต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

            500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน
 รวมท้ังขาดการระบุประเภทสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ าและควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพลังงาน

212 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในเมือง ต าบล
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 992 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,968 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 
เมตร

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุทยานประวัติศาสตร์ใน
เมือง ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 992 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,968 
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร

          2,486,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแพ

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในเมือง ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ
 และควรเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 74/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

213 พัฒนาแพลตฟอร์มห่วงโซ่
อุปทานจ้ิงหรีดจังหวัดขอนแก่น

พัฒนาแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานจ้ิงหรีด
จังหวัดขอนแก่น

          1,500,000 จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงาน
สร้างอาชีพอย่างชัดเจน และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในการรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยด าเนินการ และโครงการมีลักษณะ
ซ้ าซ้อนกับโครงการท่ี คกง. อนุมัติแล้ว

214 คู่เส่ียวเก่ียวก้อย ส านึกดี วิถี
พอเพียง แก้จนคนขอนแก่น

          3,095,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก ไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงาน
สร้างอาชีพอย่างชัดเจน และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) 
พร้อมด้วยวัสดุสนับสนุนการอบรมของโครงการ

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนระดับจังหวัด

              12,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชับเคล่ือนการ
แก้ไขปัยหาความยากจระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.)(1
 คร้ัง)

          3,083,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ

215 ก่อสร้างอาคารรวบรวมตัดแต่ง
มะพร้าวน้ าหอม หมู่ท่ี 1 บ้าน
โนนสะอาด อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8 เมตร
 ยาว 12 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยรวม 
64 ตารางเมตร

ก่อสร้างอาคารรวบรวมตัดแต่งมะพร้าวน้ าหอม
 หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสะอาด อ าเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอย
รวม 64 ตารางเมตร

            499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งโป่ง

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการก่อสร้างอาคาร ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน และเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

216 ยกระดับบมาตรฐานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 2428 ตอน ทาง
เข้าท่าอากาศยานขอนแก่น 
ระหว่าง กม.0+000- กม.1+741

ยกระดับบมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 2428 ตอน ทาง
เข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่าง กม.
0+000 - กม.1+741

        13,000,000 จังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวง
ขอนแก่นท่ี 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน และเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 75/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

217 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรมทางหลวง "1 
จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" 
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน 
บ้านฝาง - ขอนแก่น (ถนนมะลิ
วัลย์)

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทาง
หลวง "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ทาง
หลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น 
(ถนนมะลิวัลย์)

          5,000,000 จังหวัดขอนแก่น แขวงทางหลวง
ขอนแก่นท่ี 1

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากไม่แสดงถึงความเช่ือมโยงในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและ
ชุมชน และเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

218 ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าว
ปลอดภัยครบวงจร

ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวปลอดภัย
ครบวงจร

      112,112,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมท่ีมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน
มาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 และไม่อาจสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมท้ังไม่
สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวปีปัจจุบันและควรใช้งบประมาณปกติ
ของหน่วยงาน

219 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก
ปลอดภัย

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย         56,980,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นการฝึกอบรมท่ีมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน
มาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 และไม่อาจสามารถปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และควรใช้
งบประมาณปกติของหน่วยงาน

220 การส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
สถานการณ์โคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19)

การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้สถานการณ์โคโรนาไวรัส 2019
 (COVID-19)

        30,000,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดขอนแก่น

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการขาดรายละเอียดและส าคัญ
และเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน

221 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือส่งเสริม
การเพาะปลูกนอกฤดูกาลรองรับ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร จ านวน 111 บ่อ

        31,968,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเป็นโครงการไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน จึงควรใช้งบปกติในการด าเนินการ และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถ่ินและชุมชนท่ีชัดเจน

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 76/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 
ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลโนนสะอาดอ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 77/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6
ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 78/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลา
ง 6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 
ต าบลโนนฆ้อง ต าบลบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 79/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 13 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 80/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 14
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 14 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 81/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลกุดเค้าอ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 82/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 3 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 83/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จ.ขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 84/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 8 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 85/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 
ต าบลนาข่าอ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จ.ขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 10ต าบลนาข่า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นบ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 86/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จ.ขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จ.ขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 87/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 1 
ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 
ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 88/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 
ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 5 
ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 89/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 11 ต าบลสวน
หม่อน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 90/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่นบ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 91/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 11 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 92/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จ.ขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต.โนนฆ้อง 
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 93/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 6 น้ิว ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 2ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 94/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 1

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 95/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 2 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 13 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 13 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 96/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 14 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 14 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 4 ต าบลกุดเค้า อ าเภอ
มัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 1 ต าบลค าแคน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 97/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นบ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลยางค า อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 98/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบล
ค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 8

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 5 ต าบลนาข่า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 10 ต าบลนาข่า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นบ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 99/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 10 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 7

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 100/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 15 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  บ่อท่ี 7

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 ม. หมู่ท่ี 3 ต.หนองแปน อ าเภอ
มัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 2

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองแปน 
อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 101/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 102/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 มตร หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนฆ้อง
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 4 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนฆ้อง
 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตรหมู่ท่ี 4 ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 6

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 103/104



ท่ี โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท)
 หน่วยรับ

งบประมาณ
 หน่วยด าเนินการ

 เป็นโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

หรือภาคประชาสังคมฯ

 มติคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม และ 13 สิงหาคม 2564

วงเงินท่ีเห็นชอบ 
(บาท)

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนฆ้อง
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 3

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น บ่อท่ี 4

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
ไฟฟ้า ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว ลึก 43-100 เมตร หมู่ท่ี 6 
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง 
จัหงวัดขอนแก่น บ่อท่ี 5

            288,000 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน

 ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ

356,476,900รวม 221 โครงการ

ไม่เห็นควรสนับสนุน ขอนแก่น หน้า 104/104
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