




























































































































































































สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดแพร่ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

แพร่ 487,752,655 210 483,883,633 144 238,889,511 66 244,994,122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 1/55 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดแพร่ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา 
แม่น้ํายม บ้านน้าํโค้ง ตําบล
ปุาแมต อาํเภอเมือง จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้าํยม บ้านน้ําโค้ง 
ตําบลปุาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่  
(ฝายแกนซอยซีเมนต์) ขนาดสันฝาย  
กว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 
92.00 เมตร 

8,586,950  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนตําบลในเวยีง จํานวน 8,754 ครัวเรือน 
เกษตรกรตําบลแม่ยม ทุ่งโฮ้ง ปุาแมต เวียงทอง 
จํานวน 12,790 ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

8,586,950  

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้าํ
ยม บ้านหนองเส้ียว หมู่ที่ 4 
ตําบลหัวเมือง อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้าํยม  
(ฝายดินซีเมนต์) บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 
ตําบลหัวเมือง อาํเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ขนาดสันฝายกว้าง 14.00 เมตร สูง  
1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร 

 3,786,000  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํ กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 4,817 ครัวเรือน ในตําบล 
แดนชุมพล หวัเมือง ทุ่งแค้ว วังหลวง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด 
มันสําปะหลัง และอ้อย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

3,786,000  

3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้าํ
ยม (ดอยผี) บ้านห้วยหม้าย 
หมู่ที่ 17 ตําบลห้วยมา้ย 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําแม่น้าํยม (ดอยผี) 
บ้านห้วยหมา้ย หมู่ที่ 17 ตําบลห้วยหมา้ย 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดสันฝาย 
กว้าง 14.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 
103.00 เมตร 

4,935,700  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํ กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกรในตําบลบ้านกลาง ห้วยหมา้ย และ 
หัวเมือง จํานวน 18,397 คน เพื่อแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว และขา้วโพด  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

4,935,700  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 2/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําดิน
ซีเมนต์หมู่ที่ 2 เช่ือม  
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านกลาง 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําดินซีเมนต์ หมู่ที่ 2 
เช่ือม หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่ขนาดสันฝาย กว้าง 14.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร 

1,143,600  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํ กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 1,378 ครัวเรือน ในตําบล 
บ้านกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด กะหล่ําปล ีและพริก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,143,600  

5 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหมู่ที่ 6 ตําบลน้ํารัด - 
อ่างเก็บน้ําแมแ่ฮด อําเภอ 
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 6 ตําบลน้ํารัด - อ่างเก็บน้ําแม่แฮด 
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ขนาด 
กว้าง 5.50 - 6.66 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
13,330 ตารางเมตร 

6,448,300  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 3,198 
ครัวเรือน ในตําบลน้ํารัด หนองมว่งไข่ เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก ถั่วเหลือง 
ถั่วลิสง ลําไย และมะมว่ง) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

6,448,300  

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตสายพระธาต ุ
ดอยปัง ตําบลน้าํชํา เช่ือม
คันคลองชลประทาน ตําบล
ทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต สาย 
พระธาตุดอยปัง ตําบลน้ําชํา เช่ือมคันคลอง
ชลประทาน ตําบลทุ่งโฮ้ง อาํเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
775.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,650 ตารางเมตร 

3,374,000 องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 650 
ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
ถั่วเหลือง และพืชผัก) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

3,374,000 



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 3/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย พ.ร.ถ.1-0020 
บ้านแม่คํามีตําหนักธรรม – 
บ้านน้ํารัด อําเภอ 
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายพ.ร.ถ.1-0020 บ้านแม่คํามีตาํหนักธรรม 
- บ้านน้ํารัด อาํเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตารางเมตร 

787,000  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,551 
ครัวเรือน ในตําบลตําหนักธรรม น้ํารัด เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก ถั่วเหลือง 
ถั่วลิสง และใบยาสูบ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

787,000  

8 ฝึกฝีมือช่างมืออาชพีประจาํ
ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟูา  
สามารถปูองกันอันตรายและความเสี่ยงด้าน
ไฟฟูาในระหว่างปฏิบัติงาน มีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานอาชีพช่างไฟฟูา และสร้าง
เครือข่ายในการปูองกันความเสี่ยงและ
อันตรายภายในชุมชน ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนได้ จํานวน 8 รุ่น ๆละ 
50 คน ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน ในพื้นที่ 8 
อําเภอ (รุ่นละ 1 อําเภอ) จังหวัดแพร่ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นละ 112,500 บาท 
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 900,000 บาท ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 86,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง ที่พัก เอกสาร
อบรม) 212,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 561,600 บาท 
- ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต 40,000 
บาท  

900,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ด้วยการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละ 
ฝึกทักษะฝีมือแรงงานด้านงานช่างไฟฟูา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 400 คน  
ทั้งนี้ ช่างฝีมือระดับหมู่บ้านเป็นวิชาชีพที่มี 
ความจําเป็นในการดูแลความปลอดภยั รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  
จะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว คาดว่าผู้เข้าอบรมจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 ของรายได้ต่อครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
สําหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารดําเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดแพร ่

900,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 4/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ลําน้ํา
แม่หล่าย (จํานวน 2 จุด)  
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตําบล
แม่หล่าย อําเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ลําน้ําแมห่ล่าย 
(จํานวน 2 จุด) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตําบล
แม่หล่าย อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขนาด 
สันฝายกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร 

924,600  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายดิน กลุ่มเปาูหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 1,965 ครัวเรือน ในตําบล 
แม่หล่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว 
ข้าวโพด ถัว่เหลือง และถั่วเขียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 

924,600  

10 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
เช่ือมระหว่าง หมู่ที่ 4 บ้าน
กาศผาแพร ่- หมู่ที่ 9 บ้าน
ร้องกวาง ตําบลร้องกวาง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ 4 บ้านกาศผาแพร่ - หมู่ที่ 9  
บ้านร้องกวาง ตําบลร้องกวาง อาํเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ กวา้ง 9.00 เมตร 
(ไม่มีทางเท้า) ยาว 48.00 เมตร 

9,500,000  แขวงทางหลวงชนบท
แพร ่

แขวงทางหลวงชนบท
แพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุน
การขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
และข้าวโพด) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน จํานวน 
25 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 150 วัน  
คิดเป็นเงิน 1,125,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

9,500,000  

11 การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เปราะบางเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพึ่งพา
ตนเองอย่างมีคุณภาพ 

การฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการปักลายถุงย่าม
หลักสูตรประดิษฐ์ของชําร่วยด้วยลูกปัด 
หลักสูตรทําพวงกุญแจชองชําร่วย หลักสูตร
การปักลายเสื้อ และหลักสูตรอื่นๆ ตามความ
ต้องการของพื้นที่ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง 
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล 
คนพิการ ในพื้นที่ 8 อําเภอ จังหวัดแพร่ โดย
การจัดฝึกอบรมระยะสั้น (18 ชั่วโมง) 3 วนั 
เปูาหมายการดําเนินงาน จํานวน 100 คน แบ่ง
ฝึกอบรมจํานวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน  
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น  
1. ค่าตอบแทน (วิทยากร) 108,000 บาท 
2.ค่าใช้สอย (ค่าอาหาร เอกสาร) 55,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ (อบรม สนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต 
วัสดุสํานักงาน เชื้อเพลิง) 182,000 บาท 

345,000 สํานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานแพร ่

สํานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมอาชพีระยะสั้น 
กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และ
ผู้ดูแลคนพิการ จาํนวน 100 คน คาดว่าจะสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้รายได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 8,000 บาท/คน/เดือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
สําหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารดําเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดแพร ่

345,000 



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 5/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ฝึกอบรมและพัฒนาอาชพี
แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมประชาชน เปูาหมาย 270 คน  
ใน 18 ชุมชนของเทศบาลเมืองแพร่ 
แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 30 คน ใน 3 กลุ่ม ได้แก ่
- การทํากระเปาย่าม (270,000 บาท) 
- การตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อมกัดลาย
พร้อมปัก (342,000 บาท) 
- การประดิษฐ์ของชําร่วยจากผ้า  
(182,000 บาท) 

794,000  เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแพร่ จํานวน 270 คน เพื่อสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ตกงาน 
คาดว่าสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,000 บาท/คน/เดือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
สําหรับการสัมมนาฝกึอบรมใหก้ารดําเนนิการตาม
มาตรการของ ศบค. จังหวัดแพร ่

794,000  

13 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 5,6 (สายเหมอืงค่า - 
สะบู เช่ือมตําบลเหมืองหมอ้ 
- เทศบาลเมืองแพร่)  
อําเภอเมือง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 5,6 (สายเหมืองค่า - สะบู 
เช่ือม ตําบลเหมืองหม้อ - เทศบาลเมือง
แพร่) อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ กวา้ง 5.00 - 
9.00 เมตร ยาว 1,575.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,586.00 
ตารางเมตร 

3,195,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเหมืองหม้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
จํานวน 3,800 คน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

3,195,000  

14 ปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 9, 12  
(สายทางเข้าฌาปนสถาน 
บ้านกาซ้อง เช่ือม ตําบล
เหมืองหม้อ - ตําบล
กาญจนา) อาํเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 9, 
12 (สายทางเข้าฌาปนสถานบา้นกาซ้อง
เช่ือม ตําบลเหมืองหม้อ - ตําบลกาญจนา) 
ตําบลเหมืองหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,850.00 ตารางเมตร 

1,749,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเหมืองหม้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,000 คน 
เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด พืชไร่ 
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,749,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 6/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 (สายแยกทางหลวง 
1101 ถึง ฌาปนสถาน 
เหมืองหม้อ) ตําบล 
เหมืองหม้อ อาํเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที ่1  
(สายแยกทางหลวง 1101 ถึง ฌาปนสถาน
เหมืองหม้อ) ตําบลเหมอืงหม้อ อาํเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 820.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 3,280.00 ตารางเมตร 

1,285,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเหมืองหม้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,000 คน 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด พืชไร ่และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน   

1,285,000  

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
บ้านนายภพ เชิดชู ถึงถนน
เลียบคลองชลประทาน  
หมู่ที่ 4 ตําบลช่อแฮ  
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายภพ 
เชิดชู ถึง ถนนเลียบคลองชลประทาน  
หมู่ที่ 4 ตําบลช่อแฮ อาํเภอเมืองแพร ่
จังหวัดแพร่ กวา้ง 3.50 - 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 976.00 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 3,874.00  
ตารางเมตร 

2,466,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลช่อแฮ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,041 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลอืง) เกิดการ
จ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2.  โครงการมีรายละเอยีดและสาระสําคัญครบถ้วน 

2,466,000  

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง
หลวงท้องถิ่น พร.ถ 10-003 
สายบ้านมหาโพธิ ์- 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตอน 3 บ้านหนองใหม่  
หมู่ที่ 6,10 ตําบลปุาแมต 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ 10-003 
สายบ้านมหาโพธิ ์- มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตอน 3 กว้าง 8.00 - 9.00 เมตร ยาว 
1,323.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

6,165,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ปุาแมต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,778 คน 
เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว และข้าวโพด) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

6,165,000  

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 
10-004 สายบ้านสุพรรณ - 
บ้านต้นห้า หมู่ที่ 8 ตําบล 
ปุาแมต อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 10-004 สาย
บ้านสุพรรณ-บ้านต้นหา้ กว้าง 7.00 - 6.50 
เมตร ยาว 1,009.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

3,183,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ปุาแมต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
1,778 คน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งขา้ว  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,183,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 7/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านมหาโพธิ ์จํานวน  
2 ช่วง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 15 
ตําบลปุาแมต อําเภอ 
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายบา้นมหาโพธิ ์หมู่ที่ 5 และ 
หมู่ที่ 15  
ช่วงที่ 1 กว้าง 9.30 - 29.00 เมตร ยาว 
353.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 - 14.00 เมตร ยาว 
179.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

1,746,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลปุาแมต 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
12,130 คน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งขา้ว  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,746,000  

20 ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร โดยลงหินคลุก
พร้อมบดอัด สายบ้าน 
หนองใหม่ หมู่ที่ 6 ตําบล 
ปุาแมต อาํเภอเมือง จังหวัด
แพร ่

ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดย 
ลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายบ้านหนองใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลปุาแมต อําเภอเมือง จังหวัด
แพร่ ขนาดกวา้ง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 
1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

1,360,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล  
ปุาแมต 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนน กลุ่มเปูาหมายเปน็เกษตรกร 
จํานวน 862 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิต
และสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และข้าวโพด) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,360,000  

21 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง
ชลประทานซอย 4 หมู่ที่ 1, 
3, 4, 5 ตําบลวังหงส์ อาํเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทานซอย 4 หมู่ที่ 1, 
3, 4, 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,265.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 5,060.00 ตารางเมตร 

1,995,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล  
วังหงส ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ถั่วลิสง 
พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,995,000  

22 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์  
หมู่ที่ 1 ตําบลวังหงส์ อําเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตําบลวังหงส์ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 777.00 ตารางเมตร 

306,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล  
วังหงส ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ถั่วลิสง 
พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

306,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 8/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์ 
หมู่ที่ 2 ตําบลวังหงส์ อําเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 2 ตําบลวังหงส์ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ กว้าง 3.00 - 
6.00 เมตร ยาว 299.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,196.00 
ตารางเมตร 

468,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
วังหงส ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ถั่วลิสง 
พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

468,000  

24 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านวังหงส์ 
หมู่ที่ 3 ตําบลวังหงส์ อําเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 3 ตําบลวังหงส์ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 798.00 ตารางเมตร 

340,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลวังหงส ์ 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ถั่วลิสง 
พืชไร่ และพืชสวน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

340,000  

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองชลประทาน  
ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตําบลวังหงส์ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตําบลวังหงส์ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ ขนาดกวา้ง 
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 288.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,008.00 
ตารางเมตร  

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
วังหงส ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 500 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่ลิสง พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

498,000  

26 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเลียบหนองหงส์ หมู่ที่ 7 
ตําบลวังหงส์ อําเภอ 
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบหนองหงส์  
หมู่ที่ 7 ตําบลวังหงส ์อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 735.00 ตารางเมตร  

363,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
วังหงส ์

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 500 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่ลิสง พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

363,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 9/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว  
175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
962 ตารางเมตร ตามแบบ
ตําบลทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 (ถนน
เทศบาล 9 รหัสสายทาง 
พร.ถ.05-0009) ตําบล 
ทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 962 ตารางเมตร 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 823 คน  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม 
และสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่  
และพืชสวน)   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

500,000  

28 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว  
550 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
3,025 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอ 
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 550 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,025 ตารางเมตร 

1,512,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 900 คน  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม 
และสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่  
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,512,500  

29 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 680 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 
ตารางเมตร และปรับปรุง 
บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก จาํนวน  
67 บ่อ ตามแบบทตําบล 
ทุ่งโฮ้งกําหนด หมู่ที่ 6 
ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง
แพรจ่ังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,080 ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพกั 
คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จํานวน  
67 บ่อ 

3,045,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,230 คน 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อมและ
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่ลิสง พืชไร่  
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,045,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 10/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
1,298 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,788 เมตร  หมู่ที่ 4 ตําบล
ทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร ่
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 4 (ถนน
เลียบคลองชลประทาน ซอย 17 ฝั่งซ้าย) 
ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,298 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,788 เมตร 

4,672,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 848 คน เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่ 
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

4,672,800  

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต คลส. 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
1,088 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,528 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 
ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอ 
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต คลส. กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 1,088 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,528 
ตารางเมตร 

3,916,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต คลส. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 848 คน เพื่อสนบัสนุนการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมและสินค้าเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่ และพืชสวน)   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,916,800  

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.
(ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 250 เมตร  
(ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ยาว 478 เมตร ความ
ยาวรวม 728 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รวม 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,368 
ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตําบล
ทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 4 (ถนน
เลียบคลองชลประทาน ซอย 20 ฝั่งซ้าย) 
ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ 
หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร ่
จังหวัดแพร่  
(ช่วงที่ 1) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 250 
เมตร  
(ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 478 
เมตร  
ความยาวรวม 728 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4,368 
ตารางเมตร 

2,620,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 785 คน เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่ 
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

2,620,800  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 11/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
สองข้าง สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ความยาวรวม 504 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอ
เมืองแพร ่จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. สองข้าง สูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร ความยาวรวม 504 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งโฮ้ง 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

2,520,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่งโฮง้ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 1,141 คน เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินลงสู่ลําคลอง และปูองกนัน้ําท่วม
พื้นที่เกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง และพืชผัก 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน   

2,520,000  

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 
05-0004 จากสาย 0+718 
ถึงสาย 1+346 บ้านทุ่งโฮ้ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
628 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,945 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
พร.ถ. 05-0004 จากสาย 0+718 ถึงสาย 
1+346 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งโฮ้ง 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,945 ตารางเมตร 

6,800,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 498 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมและสินค้าเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชไร่ และพืชสวน)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

6,800,000  

35 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทาง
ถนนเชื่อมสายสวรรค์นิเวศน์ 
- ไผ่ล้อมถึงสวนนายทองหล่อ 
เสนาธรรม หมู่ที่ 4 ตําบล 
แม่ยม อาํเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางถนนเชื่อมสาย
สวรรค์นิเวศน์ไผ่ล้อม - สวนนายทองหลอ่ 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ หมู่ที ่4 ตําบล
แม่ยม อาํเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,090.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,575 ตารางเมตร 

2,119,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ยม   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ตําบลแมย่ม ไม่น้อยกว่า 256 
ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร
ประเภทข้าวโพด ถั่ว แตงไท แตงกวา ลาํไย มะมว่ง 
และช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นที่
ด้วย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

2,119,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 12/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง
นานายเครื่อง เสนาธรรม  
ถึง สะพานหว้ยร่องฟอง  
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ยม 
อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางนานายเครื่อง 
เสนาธรรม ถึง สะพานห้วยร่องฟอง กวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 2,130.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,455 
ตารางเมตร 

3,458,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยม   

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 456 ครัวเรือน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (พริก ข้าว ข้าวโพด แตงกวา มะเขือเทศ 
และพืชผัก) และช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงเกษตรในพื้นที่ด้วย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,458,000  

37 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
บ้านม่วงเกษม เช่ือมเขต
ติดต่อตําบลร่องกาศ บา้น
ม่วงเกษม ตําบลบา้นกาศ 
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเกษม 
เช่ือมเขตติดต่อตําบลร่องกาศ  
บ้านม่วงเกษม ตาํบลบ้านกาศ อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 

494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกาศ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,320 คน เกษตรกร จํานวน 
300 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และขา้วโพด) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

494,000  

38 เรียงหินยาแนวน้ําร่องแวง 
หมู่ 1 บ้านกาศเหนือ ตําบล
บ้านกาศ อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

เรียงหินยาแนวน้ําร่องแวง หมู่ 1  
บ้านกาศเหนือ ตําบลบ้านกาศ อําเภอสงูเม่น 
จังหวัดแพร่ งานเรียงหินยาแนว ยาว 520 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
260 ตารางเมตร 

2,845,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเรียงหินยาแนวน้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,128 คน เกษตรกร จํานวน 
564 คน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา และปูองกนัการ
พังทลายของดินเข้าไปในที่พื้นที่เกษตรซ่ึงเพาะปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผกั เกิดการจ้างแรงงานใน
ชุมชนจํานวน 10 คน คนละ 315 บาท เป็นเวลา 
150 วัน คิดเป็นเงิน 472,500 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

2,845,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างลําเหมือง คสล. 
เช่ือมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 
ตําบลเวียงทอง จากทางแยก
ลําเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 
ถึงหอพักจันทร์ฝาย หมู่ที่ 12  
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างลําเหมือง คสล. เช่ือมหมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 12 ตําบลเวียงทอง จากทางแยก 
ลําเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ถึงหอพกัจนัทร์
ฝายหมู่ที่ 12  
ช่วงที่ 1 กว้างภายใน 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 171 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้างภายใน 6.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 96 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้างภายใน 4.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 91 เมตร 

892,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเวียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างลําเหมือง คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,500 คน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
ด้านเกษตรให้มีความเพียงพอ ซ่ึงพื้นที่มีการ
เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด ถั่วเหลอืง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

892,600  

40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
เช่ือมกับถนนทางหลวง 
พร้อมรางระบายน้าํ  
จากสาย พร 101 ถึง 
ลองโฮมสเตย์แพร่ ตําบล
เวียงทอง อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เช่ือมกับถนน
ทางหลวง พร้อมรางระบายน้ํา จากสาย  
พร 101 ถึงลองโฮมสเตย์แพร่ ตําบลเวียงทอง 
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 3,175 
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้าํ คศล. 
ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร 

2,944,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเวียงทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 100 คน ผู้ประกอบการ จาํนวน 
10 ราย เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
และข้าวโพด)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

2,944,900  

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบ
เหมืองสายน้ํา หมู่ที่ 3 ตําบล
สบสาย อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบเหมืองสายน้าํ  
หมู่ที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 712.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 4,272 ตารางเมตร 

2,745,916  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสบสาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,692 คน เกษตรกร จํานวน 
256 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 90 วัน เป็นเงิน 540,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

2,745,916  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบ
เหมืองสายน้ํา หมู่ที่ 2 ตําบล
สบสาย อําเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบเหมืองสายน้าํ  
หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 770.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 4,620 ตารางเมตร 

2,903,927  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสบสาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,465 คน เกษตรกร จํานวน 
238 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 90 วัน เป็นเงิน 540,000 บาท 
2.  โครงการมีรายละเอยีดและสาระสําคัญครบถ้วน  

2,903,927  

43 ก่อสร้างคลองส่งน้ํา หมู่ที่ 1  
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเหล่า 
ระยะทางยาว 1,460 เมตร 

5,814,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเหล่า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคลองส่งน้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 700 คน เกษตรกร จํานวน 418 
คน เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ํา และผันน้ําเขา้สู่พื้นที่
เกษตรให้สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซ่ึง
พื้นที่มีการเพาะปลูก ข้าว ขา้วโพด และพืชผัก  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

5,814,700  

44 ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. 
เพื่อการเกษตร บา้น 
ดอนแท่น หมู่ที ่2 ตําบล
ดอนมูล อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. เพื่อการเกษตร 
บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 ตําบลดอนมูล อาํเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร 
ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 0.50 
- 0.70 เมตร  

3,184,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนมูล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครอืข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคลองส่งน้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 300 คน เกษตรกร จํานวน 400 
คน เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ํา และผันน้ําเขา้สู่พื้นที่
เพาะปลูกขา้วให้สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,184,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 
3 จุด หมู่ที่ 6, 10 ตําบล 
น้ําชํา อาํเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 3 จุด หมู่ที ่6, 
10 ตําบลน้ําชํา อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
555 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 67.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 229.25 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
920 ตารางเมตร 

1,032,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําชํา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,859 คน เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้และข้าว เกิดการจา้งแรงงานใน
ชุมชน จํานวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
45 วัน คิดเป็นเงิน 405,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,032,000  

46 ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1 
ตําบลบ้านเหล่า  
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึก 150 
เมตร  

407,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเหล่า 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผูสู้งอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดเจาะบอ่บาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 529 คน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าํใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการประกอบอาชพีเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

407,900  

47 ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. 
รูปตัวยูบริเวณลําเหมืองหลัง 
ส.สปร์อตคลับ หมู่ที่ 2 
ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยูบริเวณ
ลําเหมืองหลัง ส.สปร์อตคลับ หมู่ที่ 2 ตําบล
สูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กว้าง
เฉลี่ย 120 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1 
เมตร ยาว 165 เมตร 

774,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลสูงเม่น 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 400 คน เกษตรกร จํานวน 
20 คน ผู้ประกอบการ 10 ราย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้ําเข้าสู่พื้นที่
เพาะปลูกขา้ว และปูองกันอุทกภัย เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชนก่อสร้างรางระบายน้ํา จํานวน 20 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
180,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

774,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 16/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงพัฒนาตลาดสด
ตําบลสูงเม่นสู่มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ 

ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดตําบลสูงเม่น หมู่ที่ 
3 ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
ด้วยการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 
สูงเม่น ตามรายละเอียดทีก่ําหนด 
(438,905.25 บาท) และปูายโครงการเหล็ก 
ขนาด 1.20*2.40 เมตร (2,500 บาท) รวม
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 441,405.25 บาท ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 441,000 บาท 

441,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลสูงเม่น 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วย
การปรับปรุงตลาดสดตําบลสูงเม่นให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะและเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด ซ่ึงได้รับการเสนอแนะการปรับปรุง
ตลาดจากคณะทํางานประเมินตลาดเทศบาลระดับ
อําเภอ (ประกอบด้วย นายอาํเภอ สาธารณสุข
อําเภอ พัฒนาการอําเภอ ผู้แทนภาคประชาชน 
และท้องถิ่นอําเภอ) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 3,767 คน ผู้ประกอบการ จาํนวน 70 ราย 
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าของ
ชุมชน มีสถานที่จาํหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน และ
เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จํานวน 20 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

441,000  

49 ก่อสร้างถนนสายการเกษตร 
คสล. สายร่องแวง หมู่ที ่1 
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ตาม
รายละเอียดทีก่ําหนด 

ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สาย 
ร่องแวง หมู่ที่ 1 ตําบลร่องกาศ อําเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอยีดที่
กําหนด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

489,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 5,000 คน เกษตรกร จํานวน 
3,000 คน ผู้ประกอบการ จํานวน 500 ราย และ
อื่นๆ จํานวน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
และพริก) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

489,200  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 17/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนสายการเกษตร 
คสล. สายนากลาง หมู่ที่ 2 
ตําบลร่องกาศ อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ตาม
รายละเอียดทีก่ําหนด 

ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สาย 
นากลาง หมู่ที่ 2 ตําบลร่องกาศ อาํเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอยีดที่
กําหนด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

498,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 5,000 คน เกษตรกร จํานวน 
3,000 คน ผู้ประกอบการ จํานวน 500 ราย และ
อื่นๆ จํานวน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
และพริก) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

498,200  

51 ก่อสร้างถนนสายการเกษตร 
คสล. สายปุาช้ารอ่งกาศ  
หมู่ที่ 3 ตําบลร่องกาศ 
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่
ตามรายละเอยีดที่กําหนด 

ก่อสร้างถนนสายการเกษตร คสล. สาย 
ปุาช้าร่องกาศ หมู่ที่ 3 ตําบลร่องกาศ 
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามรายละเอียด
ที่กําหนด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

489,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลร่องกาศ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1..โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 5,000 คน เกษตรกร จํานวน 
3,000 คน ผู้ประกอบการ จํานวน 500 ราย และ
อื่นๆ จํานวน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง 
และพริก) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

489,200  

52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยไผ่เขียว หมู่ที ่1 ตําบล
เด่นชัย อําเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไผ่เขียว หมู่ที่ 1 
ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  900 
ตารางเมตร 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,097 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก ถั่วเหลือง  
และถั่วเขยีว) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชนก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 25 วัน คิดเป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

500,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 18/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. ซอยบริเวณหน้าบา้น
นางกมลทิพย์ จินดาแก้ว ถึง
ที่นานายสมพร เสนะกิตต ิ
ขนาดภายในกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 250 เมตร หมู่ที่ 3 
ตําบลเด่นชัย อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอยบริเวณ
หน้าบ้านนางกมลทิพย ์จินดาแกว้ ถึงทีน่า
นายสมพร เสนะกิตติ บ้านปากพวก หมูท่ี่ 3 
ตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่ 
ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ยาว 250 เมตร  

470,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 964 คน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้ําของ
ชุมชน และปูองกันอุทกภัย เกิดการจา้งแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. จํานวน 22 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 
132,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

470,000  

54 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5  
ตําบลเด่นชัย อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ จํานวน  
2 สายทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จาํนวน 2  
สายทาง พื้นที่ดาํเนินการรวม 2 สาย  
ไม่น้อยกวา่ 892 ตารางเมตร 
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 640  
ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 252  
ตารางเมตร 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 602 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่เหลือง และถัว่เขียว) เกิด
การจ้างแรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 25 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

500,000  

55 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
จํานวน 3 แห่ง 

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตําบล
เด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่จํานวน 3 
แห่ง 
จุดที่ 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร พร้อมท่อระบายน้ํา ความยาว 125 
เมตร 
จุดที่ 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ความยาว 68 เมตร 
จุดที่ 3 กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ความยาว 56 เมตร 

480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,099 คน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้าํ
ของชุมชน และปูองกันอุทกภัย เกิดการจ้างแรงงาน
ในชุมชนก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. จาํนวน 22 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 
132,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

480,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 19/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 
ตําบลเด่นชัย อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่จํานวน 3  
สายทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร ่จํานวน 3  
สายทาง พื้นที่ดาํเนินการรวม 3 สาย  
ไม่น้อยกวา่ 533 ตารางเมตร 
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 62 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 186 
ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 33 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 99  
ตารางเมตร 
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 62 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 248 
ตารางเมตร 

280,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,027 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่เหลือง และถั่วเขียว) 
เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 20 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

280,000  

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 10 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่ 
จํานวน 4 สายทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จาํนวน 4  
สายทาง 
1) สายที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร 
2) สายที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 49 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 147 
ตารางเมตร 
3) สายที่ 3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 222 
ตารางเมตร 
4) สายที่ 4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 36 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 108 
ตารางเมตร 

283,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 776 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง) เกดิการจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 14 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 84,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

283,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 20/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 
ตําบลแม่จั๊วะ อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่จํานวน 5  
สายทาง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตําบลแม่จัว๊ะ 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จาํนวน 5  
สายทาง 
1. สายที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 435 
ตารางเมตร 
2. สายที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 90  
ตารางเมตร 
3. สายที่ 3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 270  
ตารางเมตร 
4. สายที่ 4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 270 
ตารางเมตร 
5. สายที่ 5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 44 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 132 
ตารางเมตร 
รวม 5 สายทาง พื้นที่ดาํเนินการไม่น้อยกว่า 
1,197 ตารางเมตร 

618,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 706 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด ถัว่เหลือง มีจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน   

618,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 21/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
ตําบลแม่จั๊วะ อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ หน้าบา้นนาย
สําเริง มาลัย ถึง ศาลา
กองทุนหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 180 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตําบลแม่จัว๊ะ 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หนา้บ้าน 
นายสําเริง มาลัย ถึง ศาลากองทุนหมู่บา้น 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 180 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร 

270,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,278 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ถัว่เหลือง และถั่วเขียว) 
เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 13 คน คนละ 
300 บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 80,000 
บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

270,000  

60 ก่อสร้างท่อส่งน้ํา ชนิดท่อ
เหลี่ยมบริเวณข้างโรงเรียน
เด่นชุมพล หมู่ที่ 4 ตําบล 
ปงปุาหวาย อําเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อส่งน้ํา ชนิดท่อเหลีย่มบริเวณข้าง
โรงเรียนเด่นชุมพล หมู่ที่ 4 ตําบล 
ปงปุาหวาย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่
ขนาด 1.20*1.20 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 
34 เมตร 

400,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อส่งน้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 611 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งน้ําและระบายน้ําของชุมชน และปูองกัน
อุทกภยั เกิดการจ้างแรงงานในชุมชนกอ่สร้างท่อ 
ส่งน้ํา ชนิดท่อเหลี่ยม จํานวน 20 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 120,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

400,000  

61 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
ตําบลปงปุาหวาย อาํเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่จากถนน
คลองชลประทาน ซอย 37 
ถึงบริเวณสวนนางสุภา  
ถุงพลอย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
540 เมตร พื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 2,160  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตําบล 
ปงปุาหวายอาํเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จาก
ถนนคลองชลประทานซอย 37 ถึงบริเวณ
สวนนางสุภา ถุงพลอยขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร พื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร 

1,095,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 611 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถั่วเขียว ถัว่เหลือง ถั่วลิสง ลําไย 
มะม่วง และมะขาม) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 26 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 40 วัน 
คิดเป็นเงิน 320,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,095,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 22/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ตําบล 
เด่นชัย อําเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ บริเวณหน้า
โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก 
ขนาดภายในกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยาว 185 เมตร  

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 
ตําบลเด่นชัย อาํเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่
บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก 
ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ยาว 185 เมตร 

370,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 776 คน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้ําของชุมชน 
และปูองกันอุทกภยั มีการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 16 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน 
คิดเป็นเงิน 100,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

370,000  

63 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตําบลเด่นชัย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
บริเวณสามแยกหน้า
โรงเรียนเด่นทัพชัยถึงบริเวณ
วัดเด่นทัพชัย ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตรยาว 500 เมตร  

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตําบล
เด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่บริเวณ
สามแยกหน้าโรงเรียนเด่นทัพชัยถึงบริเวณ
วัดเด่นทัพชัย ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 500 เมตร 

1,000,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเด่นชัย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 1,027 คน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้ําของชุมชน 
และปูองกันอุทกภยั เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 50 วัน 
คิดเป็นเงิน 300,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,000,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 23/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านปากปาน หมู่ที่ 1 ตําบล
ไทรย้อย อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านปากปาน หมู่ที่ 1 ตําบลไทรย้อย อาํเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
367.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,284.50 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
492.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,476.00 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
474.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,896.00 
ตารางเมตร 

1,417,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลไทรย้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 610 
ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,417,000  

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ปุาไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลไทรย้อย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านปุาไผ่ หมู่ที ่5 ตําบลไทรย้อย อําเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
289.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,312.00 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
893.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 7,144.00 ตารางเมตร  

2,788,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลไทรย้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 400 
ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

2,788,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 24/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 
ตําบลไทรย้อย อําเภอ 
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 ตําบลไทรย้อย 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 920.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพืน้ผิว
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3,680.00 
ตารางเมตร  

1,111,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลไทรย้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 186 
ครัวเรือน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด พืชไร่ และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,111,000  

67 ก่อสร้างกําแพงกันตลิ่งบ้าน
ห้วยปากทอด (ตามแบบ
มาตรฐาน) หมู่ที่ 2 ตําบล
ห้วยไร่ อาํเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างกําแพงกันตลิ่งบ้านหว้ยปากทอด 
(ตามแบบมาตรฐาน) หมู่ที่ 2 ตําบลหว้ยไร่ 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 515 เมตร สูงรวม 2.00 เมตร 

2,877,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างกาํแพงกันตลิ่ง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,940 ครัวเรือน เกษตรกร 970 
ครัวเรือน ผู้ประกอบการ 20 คน เพื่อปอูงกันการ
พังทลายของดินลงสู่ลําคลอง และปูองกนัน้ําท่วม
พื้นที่เกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด 
ยาง และพืชผัก เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 90 วัน 
คิดเป็นเงิน 540,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

          
2,877,800  

68 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 
อัดแน่น ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรยาว 5,275.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
31,650.00 ตารางเมตร)  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง 
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที ่3 
บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตาํบลแมย่างฮ่อ อาํเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรยาว 
5,275.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
31,650.00 ตารางเมตร) 

4,724,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแนน่ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,380 คน 
เกษตรกร จํานวน 1,000 คน เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าวโพด 
ยาสูบ ยางพารา และอ้อย) เกิดการจ้างแรงงานใน
ชุมชน 25 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 60 วัน 
เป็นเงิน 450,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

4,724,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 25/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ัง
ระบบโซล่าเซลล์ (บ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 
13.5 ลึก 150 เมตร 
แผงโซล่าเซลล์ 15 แผง) 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางฮ่อ 
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ขุดเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางฮ่อ ตําบล 
แม่ยางฮ่อ อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่  
(บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
ลึก 150 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 15 แผง) 

595,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดเจาะบอ่บาดาล และติดต้ังระบบ 
โซล่าเซลล์ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
500 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกกัเก็บน้ําใช้
ในการอุปโภค บริโภค เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

595,000  

70 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 130.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520.00 ตารางเมตร)  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตาํบลแมย่างฮ่อ อาํเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ กวา้งเฉลี่ย 4.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 130.00 
เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 
ตารางเมตร)  

213,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 420 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 วัน 
คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

213,000  

71 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 280.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,120.00 ตารางเมตร)  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง 
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 3
บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตาํบลแมย่างฮ่อ อาํเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
280.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,120.00 ตารางเมตร)  

460,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 420 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 60,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

460,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 26/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 50.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร) หมู่ที่ 
3 บ้านแมย่างหล่ายทุ่ง 
ตําบล 
แม่ยางฮ่อ อําเภอรอ้งกวาง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 3 
บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตาํบลแมย่างฮ่อ อาํเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
50.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
200.00 ตารางเมตร)  

82,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครอืข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 420 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 วัน 
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

82,000  

73 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านแม่ยางเตาปูน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ 
ร้องกวาง ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 85.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
340.00 ตารางเมตร)  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 5 
บ้านแม่ยางเตาปูน ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
85.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
340.00 ตารางเมตร) 

139,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 350 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และ
ยาสูบ) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน 15 คน คนละ 
300 บาท เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 22,500 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

139,000  

74 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 150.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร)  
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน  
ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 5 
บ้านแม่ยางเตาปูน ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 
150.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร)  

246,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 350 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 6 วัน 
คิดเป็นเงิน 36,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

246,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 27/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ยาว 185.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
740.00 ตารางเมตร) หมู่ที่ 
5 บ้านแมย่างเตาปูน ตําบล
แม่ยางฮ่อ อําเภอรอ้งกวาง 
จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 5
บ้านแม่ยางเตาปูน ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ
ร้องกวางจังหวัดแพร่ ขนาดกวา้งเฉลี่ย 4.00 
เมตร หนาเฉลี่ย0.05 เมตร ยาว 185.00 
เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 
ตารางเมตร)  

304,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 350 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 7 วัน 
คิดเป็นเงิน 42,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

304,000  

76 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตขนาดกวา้งเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตรยาว 110.00 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร) หมู่ที่ 
6 บ้านแมย่างเปี้ยว ตําบล
แม่ยางฮ่อ อําเภอรอ้งกวาง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 6 
บ้านแม่ยางเปี้ยว ตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรยาว 
110.00 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
440.00 ตารางเมตร)  

            
180,000  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางฮ่อ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 314 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด แตงโม 
ยาสูบ และถัว่เหลือง) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 
จํานวน 18 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 วัน 
คิดเป็นเงิน 27,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

             
180,000  

77 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด 1 
ช่องทาง บ้านหว้ยกี้ หมู่ที ่1
ตําบลห้วยโรง อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box 
culert) ชนิด 1 ช่องทาง บ้านหว้ยกี ้หมูท่ี่ 1 
ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 
เมตร 

207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 150 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

207,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 28/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด  
2 ช่องทาง บ้านหว้ยแก็ต 
หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box 
culert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านหว้ยแก็ต  
หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่(บริเวณที่ดินนางเหรียญ ใจธิ) 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 
เมตร 

266,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 250 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

266,000  

79 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด  
2 ช่องทางบ้านห้วยแก็ต  
หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box 
culert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านหว้ยแก็ต  
หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ (บริเวณที่ดินนายภารกิจ  
ศรีแสน) กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 

266,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 230 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย  
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

266,000  

80 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด 1 
ช่องทาง บ้านหว้ยโรงนอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล. (Box culert) 
ชนิด 1 ช่องทาง บ้านโรงนอก หมู่ที ่3 ตําบล
ห้วยโรง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กว้าง 
2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 180 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย 
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

207,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 29/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด 2 
ช่องทาง บ้านหว้ยโรงใน  
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box 
culert) ชนิด 2 ช่องทาง บ้านหว้ยโรงใน  
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ กวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 

266,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 160 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย  
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

266,000  

82 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ค.ส.ล. (Box culert) ชนิด 1 
ช่องทาง บ้านน้ําพุน้อย  
หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (Box 
culert) ชนิด 1 ช่องทาง บ้านน้ําพุนอ้ย หมู่
ที่ 7 ตําบลห้วยโรง อําเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

207,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลห้วยโรง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 120 คน 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเดินทางข้ามแมน่้ําไปยัง
พื้นที่การเกษตรได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย  
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ลดความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร (ข้าวโพด 
กะหล่ําปล ีพืชผัก ผลไม้ และไม้ยืนต้นต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

207,000  

83 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้าน
น้ําพุสูงบ้านน้ําพุนอ้ย หมู่ที่ 
5-หมู่ที่ 7ตําบลห้วยโรง 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านน้ําพุสูง-บ้าน 
น้ําพุน้อย หมู่ที ่5-หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 775.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100.00  
ตารางเมตร 

1,430,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยโรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 350 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้วโพด 
กะหล่ําปล ียางพารา พืชผัก และผลไม้ต่างๆ) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,430,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 30/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ยางตาล 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที ่1 
บ้านแม่ยางตาล ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่กวา้ง 2.10 เมตร สูง 
2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

327,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างกอ่สร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,491 คน 
เกษตรกร จํานวน 800 คน เพื่อเป็นทางระบายน้าํที่
ใช้ในพื้นที่การเกษตร ซ่ึงเพาะปลูกขา้วและข้าวโพด 
และลดความเสียหายจากอุทกภยั เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

327,000  

85 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางม่อน 
ตําบลแม่ยางตาล  
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที ่6  
บ้านแม่ยางม่อน ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาด 1.80 * 1.80 
เมตร ยาว 5.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง 

244,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างกอ่สร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,152 คน 
เกษตรกร จํานวน 457 คน เพื่อเป็นทางระบายน้าํที่
ใช้ในพื้นที่การเกษตร ซ่ึงเพาะปลูกขา้วและข้าวโพด 
และลดความเสียหายจากอุทกภยั เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 20 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

244,000  

86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน
หนองเจริญ หมู่ที่ 2 เช่ือม
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตําบล
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 
เช่ือมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตําบลแมย่าง
ตาล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,520.00 ตารางเมตร 

1,036,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,659 คน เกษตรกร จํานวน 
850 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว พริก และข้าวโพด) มีจ้าง
แรงงานในชุมชน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วัน เป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,036,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 31/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต บ้านแมย่างโทน 
หมู่ที่ 4 ตําบลแม่ยางตาล 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต บ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 ตําบล
แม่ยางตาลอาํเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 800.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 456.00 ตารางเมตร และพืน้ที่
ส่วนขยายเพิ่มเติม 35.00 ตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 1,291.00 
ตารางเมตร 

498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
758 คน เกษตรกร จํานวน 241 คน เพื่อสนับสนุน
การขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
พริก และข้าวโพด) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน เป็นเงิน 
270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

498,000  

88 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหนองอว่น หมู่ที่ 9 
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 ตําบล
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,800.00 ตารางเมตร 

1,083,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
976 คน เกษตรกร จํานวน 361 คน เพื่อสนับสนุน
การขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
พริก และข้าวโพด) เกิดจ้างแรงงานในชุมชน 30 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน เป็นเงิน 
270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,083,000  

89 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. (แบบ ข-50) พร้อม
ขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล 
หมู่ที่ 5 ซอย 2 ตําบล 
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. (แบบ ข-50) 
พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล หมู่ที ่5 
ซอย 2 ตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่
1. ขยายไหล่ทาง ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. ยา่นชุมชน 
(ชนิด ข - 50) ยาว 135.00 เมตร 

497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,659 คน 
เกษตรกร จํานวน 850 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งน้ําและระบายน้ํา ปูองกันแก้ไขน้ําท่วมขัง
เข้าบ้านเรือนราษฎรและน้ําเขา้ท่วมพื้นที่เกษตรซ่ึง
มีการเพาะปลกูข้าว และข้าวโพด เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

497,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 32/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. (แบบ ข-50) พร้อม
ขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล 
หมู่ที่ 5 ซอยขึ้นทุ่งยวง 
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ค.ส.ล. (แบบ ข-50) 
พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านทรายมูล หมู่ที ่5 
ซอยขึ้นทุ่งยวง ตําบลแม่ยางตาล อาํเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่
1. ขยายไหล่ทาง ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. ยา่นชุมชน 
(ชนิด ข - 50) ยาว 135.00 เมตร 

497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 1,659 คน 
เกษตรกร จํานวน 850 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งน้ําและระบายน้ํา ปูองกันแก้ไขน้ําท่วมขัง
เขา้บ้านเรือนราษฎรและน้ําเขา้ท่วมพื้นที่เกษตรซ่ึง
มีการเพาะปลกูข้าว และข้าวโพด เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชนจํานวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

497,000  

91 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านแม่ยางตาล หมู่ที ่1 
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว 270.00 
เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 810.00 ตารางเมตรและพื้นที่
ส่วนขยายเพิ่มเติม 71.00 ตารางเมตร หรือ
มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 871.00 
ตารางเมตร 

366,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 310 คน 
เกษตรกร จํานวน 145 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงาน จาํนวน 30 คน คน
ละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

366,000  

92 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ภายในองค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 
ตําบลแม่ยางตาล 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.25 เมตร 
ยาว 83.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า435.75  
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร 
ยาว 139.00เมตร หนา0.05 เมตร หรือมี 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 764.50  
ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม 
36.00ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,236.25 ตารางเมตร 

493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต ์
ติกคอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
310 คน เกษตรกร จํานวน 145 คน เพื่อสนับสนุน
การขนส่งผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
พริก และข้าวโพด) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน
ปรับปรุงถนน จํานวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

493,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 33/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.20 เมตรยาว 
200.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า640.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.60 เมตร 
ยาว 185.00 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 481.00  
ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม 
144.00ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,265.00 ตารางเมตร 

495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 683 คน 
เกษตรกร จํานวน 245 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

495,000  

94 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต  
บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 8 
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 
338.00 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,183.00  
ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติม 
104.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ทั้งหมด
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,287.00 ตารางเมตร 

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 683 คน 
เกษตรกร จํานวน 245 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

499,000  

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตําบล
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

1. ขยายผิวจราจร ขนาดกวา้งเฉลี่ย 1.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร 

497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,659 คน เกษตรกร จํานวน 
850 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว พริก และข้าวโพด) เกิดการ
จ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

497,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 34/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ยางตาล 
อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา0.05 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตรยาว114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456  
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 2,206 ตารางเมตร 

924,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 1,659 คน 
เกษตรกร จํานวน 850 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

924,000  

97 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตําบล 
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 159.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.50 เมตร เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,113 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร 
ยาว 68.00 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านเดียว 
2.00 เมตร เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
408 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 1,521 ตารางเมตร 

620,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 1,659 คน 
เกษตรกร จํานวน 850 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

620,000  

98 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บา้น
หนองเจริญ หมู่ที ่2 ตําบล
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

จุดที่ 1 ซอย 3 ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 
ตารางเมตร  
จุดที่ 2 ซอย 5 ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 
3.50เมตร ยาว 233.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.50  
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกัน 
ไม่น้อยกวา่ 1,421 ตารางเมตร 

643,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 1,659 คน 
เกษตรกร จํานวน 850 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

643,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 35/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านมายางม่อน หมู่ที ่6
ตําบลแม่ยางตาล อําเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาว 355.00เมตร เสริมผิวแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตรหรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,242.50 ตารางเมตร 

500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 581 คน 
เกษตรกร จํานวน 231 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

500,000  

100 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ซอย 8 หมู่ที่ 5 บริเวณข้าง
บ้านนายนริน ธิมา ถึง บา้น
นางทองยก นันตา ตําบล 
แม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

ช่วงที่ 1ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.70 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.70 เมตร 
ยาว 92.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.40 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
1,050.40 ตารางเมตร 

452,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่ยางตาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 683 คน 
เกษตรกร จํานวน 245 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว พริก และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชนจาํนวน 30 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 
270,000 บาท     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

452,000  

101 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายหลักบ้านบ่อ เช่ือมบ้าน
ก้องฝาย หมู่ที่ 2 เช่ือม 
หมู่ 12 ตําบลบ้านปิน 
อําเภอลอง จังหวัดแพร่  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลกับ้านบอ่ เชื่อม
บ้านก้องฝาย ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง
จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ 12 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

3,212,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านปิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 300 คน เกษตรกร จํานวน  
250 คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (มะมว่ง ลําไย ข้าว ขา้วโพด และ
พืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

3,212,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 36/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายหลัก หมู่ 6 บ้านผาคอ 
ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง 
จังหวัดแพร ่ 

ก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายหลักหมู่ที่ 6 
บ้านผาคอ ตําบลบ้านปิน อาํเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
265 เมตร หนา 0.15 เมตร  

797,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านปิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 300 คน เกษตรกร จํานวน 250 
คน เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตและสินค้า
ทางการเกษตร (มะมว่ง ลําไย ข้าว ขา้วโพด และ
พืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

797,000  

103 ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. 
รูปตัวยู เพือ่การเกษตร  
บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตําบล 
บ่อเหล็กลอง อาํเภอลอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู เพือ่
การเกษตร บา้นนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตําบล 
บ่อเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาด
ยาว 205.00 เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร (ก่อสร้าง 
ต่อจากลาํเหมืองเดิม) 

172,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อเหล็กลอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อ
การเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
622 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและ
ระบายน้าํเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกขา้ว และข้าวโพด 
รวมถึงปูองกันอุทกภัย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

172,000  

104 ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. 
รูปตัวยู เพือ่การเกษตร  
บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตําบล 
บ่อเหล็กลอง อาํเภอลอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู เพือ่
การ เกษตร บ้านนาตุ้ม หมู่ที่ 2 ตําบลบ่ 
อเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ่ 
ช่วงที่ 1 ขนาดยาวรวม 115 เมตร กว้าง 
0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(จุดเร่ิมต้นบริเวณฝาย ศสล. ลําห้วย 
แม่ลองด้วน - จุดสิ้นสุดบรเิวณบ้านนายแก้ว 
ลําเต็ม) 
ช่วงที่ 2 ขนาดยาวรวม 185 เมตร กว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(จุดเร่ิมต้นบริเวณบ้านนายแก้ว ลําเต็ม - 
จุดสิ้นสุดบริเวณที่นานายถนอม 
เครือเหมย) 
ช่วงที่ 3 ขนาดยาวรวม 230 เมตร กว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(จุดเร่ิมต้นบริเวณบ้านนายแก้ว ลําเต็ม - 
จุดสิ้นสุดบริเวณที่นานางบัวขิล จาอาบาล) 

576,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ่อเหล็กลอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. เพื่อ
การเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
622 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและ
ระบายน้าํเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกขา้ว และข้าวโพด 
รวมถึงปูองกันอุทกภัย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

576,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 37/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
เพิงบ้านแหลง หมู่ที่ 5 
ตําบลเวีงต้า อาํเภอลอง  
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเพิง บา้นแหลง  
หมู่ที่ 5 ตําบลเวีงต้า อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 862.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,448.00 ตารางเมตร 

1,735,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
เวียงต้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 577 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว และข้าวโพด) เกิดการจา้งแรงงานใน
ชุมชน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
เป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,735,600  

106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ม่อนกองชาง บ้านเหล่าศรีภูมิ 
หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงต้า 
อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายม่อนกองชาง บ้าน
เหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงต้า อาํเภอ
ลอง จังหวัดแพร ่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 

904,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลเวียงต้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,133 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว พริก และข้าวโพด) เกิดการจา้ง
แรงงานในชุมชน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วัน เป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

904,900  

107 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน  
บ้านดอนมูล หมู่ที ่10  
ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาด 
ใหญ่มาก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตําบล 
ห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่  

3,754,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ห้วยอ้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 
ครัวเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการกกัเก็บน้ําใช้
ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตร รวมถึงรองรับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,754,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 38/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย
นางมวล บ้านแม่ลานพัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลห้วยอ้อ  
อําเภอลอง จังหวัดแพร่  

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
75.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
300 ตารางเมตร 

90,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง) เกิด
การจ้างแรงงาน จาํนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 3 วัน คิดเป็นเงิน 18,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

90,000  

109 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ซอยศาลาหมู่บา้น  
บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที ่14 
ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง 
จังหวัดแพร ่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจร  
จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
จุดที่ 2 กว้าง 3.50 เมตรยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
จุดที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 719 ตารางเมตร 

214,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง) เกิด
การจ้างแรงงาน จาํนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 5 วัน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

214,000  

110 ปรับปรุงถนน คสล.ซอยโคน
พยอมบา้นดอนมูล หมู่ที ่10 
ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง 
จังหวัดแพร ่ 

ปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

260,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่ลาน
นา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนน คสล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง) เกิด
การจ้างแรงงาน จาํนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 6 วัน คิดเป็นเงิน 36,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

260,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 39/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย
นายดิเรก บ้านแม่ลานเหนือ 
หมู่ที่ 11 -บ้านแม่ลานพัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลห้วยอ้อ 
อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
548.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,192 ตารางเมตร 

664,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว และข้าวโพด) เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
10 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

664,000  

112 ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย
นายเกษม บ้านแม่ลานพัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลห้วยอ้อ  
อําเภอลอง จังหวัดแพร่  

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
134.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
536 ตารางเมตร 

192,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง) เกิด
การจ้างแรงงาน จาํนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 5 วัน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

192,000  

113 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ซอยนายสุรินทร์ 
บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 
ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง 
จังหวัดแพร่  

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
275.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,100 ตารางเมตร 

345,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,520 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง) เกิด
การจ้างแรงงาน จาํนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 7 วัน คิดเป็นเงิน 42,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

345,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 40/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายผามอก-ใหม่จัดสรร  
หมู่ที่ 1 ตําบลต้าผามอก 
อําเภอลอง จังหวัดแพร่  
ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท แบบเลขที่ถนน
205/56 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600.00 
ตารางเมตร 

1,893,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลต้าผามอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 683 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชไร่  
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,893,900  

115 ก่อสร้างฝายน้าํล้น แบบ  
มข.27กั้นลําห้วยแม่สวก 
บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตําบล 
ต้าผามอก อําเภอลอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างฝายน้าํล้น แบบ มข.27 ขนาด 
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 
เมตร กว้าง 17.00 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานก่อสร้างฝายน้าํล้น มข.27 ของ
กรมการปกครอง) 

845,618  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลต้าผามอก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ําล้น กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 297 คน เพื่อแก้ไขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ซ่ึงพื้นที่มีการ
เพาะปลูกขา้ว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พชืไร่ และ
พืชสวน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

845,618  

116 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
ห้วยขอน หมู่ที ่16 ตําบล
ห้วยหม้าย อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่1,500 ตารางเมตร ตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตาํบล
ห้วยหม้ายกําหนด 

929,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ห้วยหม้าย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 555 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว พริก และการประมง) เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วัน เป็นเงิน 180,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

929,400  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 41/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต
ด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต 
บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9 ตําบล
ห้วยหม้าย อาํเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
458.00 เมตรความหนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.  
ด้วยแอสฟัลติกท์ติกคอนกรีตทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 1,832.00 ตารางเมตร ตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลตําบลห้วยหม้ายกาํหนด 

682,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
ห้วยหม้าย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ด้วยการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกส์
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 437 
คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด 
และผักสวนครัว) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

682,000  

118 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตําบล
เตาปูน อําเภอสอง จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ใน 9 หมู่บ้าน ทั้งหมด
รวม 24 สาย (8,480,000 บาท รวมค่า 
Factor F 1.2945 และค่าปูายโครงการ) 
โดยมีงบประมาณที่ยังไม่รวมค่า Factor F 
รายกิจกรรม ดังนี้  
- หมู่ที่ 1 สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 525 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 2,100 ตารางเมตร สายที ่2 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 124 
ตารางเมตร (908,417.58 บาท) 
- หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,720 ตารางเมตร (703,021.91 บาท) 
- หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
720 ตารางเมตร (293,805.23 บาท) 

8,480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเตาปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 5,571 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว และข้าวโพด) เกิดการจ้าง
แรงงาน จํานวน 50 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
150 วัน เป็นเงิน 2,250,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

8,480,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 42/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    - หมู่ที่ 4 สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 280  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,120 ตารางเมตร สายที ่2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372  
ตารางเมตร สายที่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 36
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 144 ตารางเมตร สายที่ 4 กว้าง 
4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร สายที่ 5 
กว้าง 4 เมตร ยาว เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร 
(741,424.61 บาท) 
- หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร (408,086.33 บาท) 
- หมู่ที่ 7 สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร สายที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 
สายที่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,100 
ตารางเมตร สายที่ 4 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
364 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,456 ตารางเมตร 
(1,303,560.50 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    - หมู่ที่ 8 สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 125
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร สายที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร สายที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160  
ตารางเมตร สายที่ 4 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 616 ตารางเมตร สายที่ 5 กว้าง 
4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร 
(951,486.11 บาท) 
- หมู่ที่ 10 กวา้ง 4 เมตร ยาว 127 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
508 ตารางเมตร (208,912.62 บาท) 
- หมู่ที่ 11 สายที ่1 กว้าง 4 เมตร ยาว 273 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,092 ตารางเมตร สายที ่2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364  
ตารางเมตร สายที่ 3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 54 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 216.00 ตารางเมตร สายที่ 4 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 852.00  
ตารางเมตร (1,030,084.14 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ก่อสร้างรางระบายน้าํ 
ค.ส.ล. ตําบลเตาปูน อําเภอ
สอง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางระบายน้าํ ใน 8 หมู่บ้าน 
ทั้งหมดรวม 24 จุด (7,170,000 บาท รวม
ค่า Factor F 1.2985 และค่าปาูยโครงการ)
โดยมีงบประมาณที่ยังไม่รวมค่า Factor F 
รายกิจกรรม ดังนี้  
- หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.3 เมตร ยาว 
191 เมตรลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร หนา 0.10 
เมตร จุดที่ 2 ปากกวา้ง 0.3 เมตร ยาว 209 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.1 เมตร  
(ยาวรวม 400 เมตร) (570,430.68 บาท) 
- หมู่ที่ 3 ปากกว้าง 0.3 เมตร ยาว 72.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(105,360.25 บาท) 
- หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
48.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร จุดที่ 2 ปากกวา้ง 0.3 0 เมตร ยาว 
249.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร จํานวน 6 ท่อน และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กทับหลัง (ยาวรวม 279.00 เมตร) 
(290,136.75 บาท) 
- หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
40.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 
0.10 เมตร จุดที่ 2 ปากกว้าง 0.30  เมตร 
ยาว 143.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
หนา 0.10  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน และเทคอนกรีต
เสริมเหล็กทับหลัง (ยาวรวม 183.00  เมตร) 
(269,366.59 บาท) 

7,170,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเตาปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,983 คน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้าํ
ของชุมชน และปูองกันอุทกภัย เกิดการจ้างแรงงาน
ในชุมชน จํานวน 50 คน คนละ 300 บาท เป็น
เวลา 150 วัน คิดเป็นเงิน 2,250,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

7,170,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    - หมู่ที่ 7 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.30  เมตร 
ยาว 310.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
หนา 0.10  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 
0.40  เมตร จํานวน 4 ท่อน และเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง  จุดที่ 2 
ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  เมตร จุดที่ 3 
ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 125.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40  เมตร 
จํานวน 4 ท่อน และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทับหลัง (ยาวรวม 530.00  เมตร) 
(633,826.94 บาท) 
- หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.30 เมตรยาว 
171.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 
0.10  เมตร จุดที่ 2 ปากกวา้ง 0.30  เมตร 
ยาว 222.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10  เมตร จุดที่ 3 ปากกว้าง 0.30  
เมตร ยาว 232.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร หนา 0.10  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.40  เมตร จํานวน 16 ทอ่น และเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง จุดที่ 4 
ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 196.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40  เมตร 
จํานวน 4 ท่อน และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทับหลัง จุดที่ 5 ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 
198.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 
0.10  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40  
เมตร จํานวน 4 ท่อน และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กทับหลัง จุดที่ 6 ขนาดปากกว้าง 0.30  
เมตร ยาว 143.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร หนา 0.10  เมตร (ยาวรวม 1,162.00  
เมตร) (1,688,688.84 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    - หมู่ที่ 9 จุดที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30  
เมตร ยาว 80.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร หนา 0.10  เมตร จุดที่ 2 ขนาด
ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 50.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  เมตร  จุด
ที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 
112.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 
0.10  เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40  
เมตร จํานวน 8 ท่อน และเทคอนกรีตเสริม
เหล็กทับหลัง (ยาวรวม 242.00  เมตร) 
(391,959.53 บาท) 
- หมู่ที่ 11 จุดที่ 1 ปากกวา้ง 0.30  เมตร 
ยาว 404.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
หนา 0.10  เมตร จุดที่ 2 ปากกว้าง 0.30  
เมตร ยาว 202.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร หนา 0.10  เมตร จุดที่ 3 ขนาด
ปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 216.00  เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  เมตร จุดที่ 
4 ขนาดปากกว้าง 0.30  เมตร ยาว 94.50  
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร หนา 0.10  
เมตร จุดที่ 5 ขนาดปากกว้าง 0.30  เมตร 
ยาว 172.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
หนา 0.10  เมตร (ยาวรวม 1,089.00  
เมตร) (1,570,052.41 บาท) 

            



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 47/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. 
ห้วยแม่ใส บ้านนาไร่เดียว 
หมู่ที่ 4 ตําบลเตาปูน อาํเภอ
สอง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล.บริเวณข้างฝายเดิม 
ลําห้วยแม่ใส ขนาด 20.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

425,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเตาปูน 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร จํานวน 670 คน เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตร ปัญหาความตื้น
เขินของแหล่งน้ํา รวมถึงการพังทลายของดินลงสู่
พื้นที่เกษตร ซ่ึงในพื้นที่มีการเพาะปลกูขา้ว ข้าวโพด 
ยาสูบ หอมแดง เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 10 
คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน เป็นเงิน 
90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

425,500  

121 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 
ตําบลทุ่งน้าว อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ปริมาณงานขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (แบบมีไหล่ทาง  
2 ข้าง) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร (ตําบลทุ่งน้าว หมูท่ี่ 2) 

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งน้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 936 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ยาสูบ พริก และข้าวโพด) เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
25 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

499,000  

122 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6  
ตําบลทุ่งน้าว อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปริมาณงานขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (แบบมีไหล่ทาง 2 
ข้าง) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 792.00 
ตารางเมตร (ตําบลทุ่งน้าว หมู่ที ่6) 

470,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลทุ่งน้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 574 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ยาสูบ พริก และข้าวโพด) เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
25 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

470,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 48/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บา้น
ศรีมูลเรือง หมู่ที่ 7 - เขต
ติดต่อเทศบาลตําบลสอง   
ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
ปริมาณงานขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตําบล 
บ้านหนุน หมู่ที่ 7) 

438,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 4,866 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก กระเทียม ยาสูบ 
และถั่วเหลือง)   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

438,000  

124 ซ่อมสร้างผิวลาดยาง  
บ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 -  
บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10  
ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
ปริมาณงานขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 786 เมตร หนา 0.15 เมตร   

951,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมถนนลาดยาง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 4,866 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก กระเทียม ยาสูบ 
และถั่วเหลือง) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

951,000  

125 ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บา้น
ดงพัฒนา หมู่ที่ 9  ตําบล
บ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
ปริมาณงานขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,058 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(บ้านดงพัฒนา เมตร9) 

1,518,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
4,866 คน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด พริก กระเทยีม ยาสูบ และถัว่เหลือง) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

1,518,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 49/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ซ่อมสร้างผิวลาดยาง บา้น
หนุนเหนือ หมู่ที ่10 ตําบล
บ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) 
ปริมาณงานขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,348 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10)  

1,783,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
4,866 คน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
ข้าวโพด พริก กระเทยีม ยาสูบ และถัว่เหลือง) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน  

1,783,000  

127 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4  
ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปริมาณงานขนาด ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

453,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 4,866 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก กระเทียม ยาสูบ 
และถั่วเหลือง)  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

453,000  

128 ก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 ตําบล
บ้านหนุน อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างรางริน ค.ส.ล. ปริมาณงานขนาด 
กว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 241 เมตร  

501,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,866 คน 
เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ํา และผันน้ําเข้าสูพ่ื้นที่เกษตร
ให้สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงพื้นที่มี
การเพาะปลกู ขา้ว ข้าวโพด พริก กระเทียม ยาสูบ 
และถั่วเหลือง   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

501,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 50/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 ก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร บา้นหนุนเหนือ 
หมู่ที่ 10ตําบลบ้านหนุน 
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างรางรินค.ส.ล. ปริมาณงานขนาด 
กว้าง 0.6 เมตร ลึก 0.7 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 825 เมตร  

          
1,748,000  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านหนุน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ําเพื่อการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 4,866 คน เพื่อพัฒนาระบบส่ง
น้ํา และผันน้ําเข้าสู่พื้นที่เกษตรให้สามารถทํา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงพื้นที่มีการเพาะปลูก 
ข้าว ข้าวโพด พริก กระเทียม ยาสูบ และถั่ว
เหลือง2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ
ครบถ้วน  

          
1,748,000  

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 1 ตําบลสะเอียบ  
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตรยาว 400 เมตร หนา 
0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 

857,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลสะเอียบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 777 
คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 15 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน เป็นเงิน 45,000 
บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

857,000  

131 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
6 ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง 
จังหวัดแพร ่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร  
หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,920 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 160 
ตารางเมตร 

1,674,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลสะเอียบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
692 คน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว 
และข้าวโพด) เกิดการจา้งแรงงานในชุมชน 15 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วัน เป็นเงิน 67,500 
บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,674,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 51/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 9 ตําบลสะเอียบ  
อําเภอสอง จังหวัดแพร่                                                       

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,720  
ตารางเมตร 

567,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลสะเอียบ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 992 
คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว และ
ข้าวโพด) เกิดการจ้างแรงงานในชุมชน 15 คน คน
ละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน เป็นเงิน 45,000 
บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

567,000  

133 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
ม่วงคําใต้ หมู่ที่ 10 ตําบล
สรอย อาํเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3 เมตร 
ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 345 
ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างขา้งละ 
0.20 เมตร พร้อมรางระบายน้ํา กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 0.90 - 1 เมตร 

335,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสรอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 223 ราย เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว หน่อไม้เปฺาะ และกล้วย) เกิดการจา้ง
แรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
15 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

335,000  

134 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายจํามุ้น-หมอนไม้สวนปุา 
หมู่ 3 ตําบลนาพูน  
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ่

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. สายจาํมุ้น-หมอนไม้สวนปุา 
หมู่ 3 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200  
ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) 

3,618,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนาพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 645 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชไร่  
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

3,618,900  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 52/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหว้ยโขงเขง หมู่ 4 
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหว้ยโขงเขง หมู่ 4 
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ่
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,000 ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร) 

1,389,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนาพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 878 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชไร่ และพืช
สวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,389,800  

136 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 
ปุาช้า บ้านดอนกว้าง หมู่ 5 
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปาุช้า 
บ้านดอนกว้าง หมู่ 5 ตําบลนาพูน อําเภอ 
วังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร (ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร) 

1,389,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนาพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 469 คนเพื่อช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชไร่ และพืช
สวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน    

1,389,800  

137 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ดอนกว้าง-พงเสลียง หมู่ 5 
ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนกวา้ง- 
พงเสลียง หมู่ 5 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร) 

5,536,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาพูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,200 คน เพื่อช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่ง
สินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง พืชไร่ 
และพืชสวน) 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

5,536,800  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 53/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ห้วยแม่จี,้ห้วยแม่ดาํ  
บ้านแม่กระตอ๋ม 
หมู่ที่ 6 ตําบลปุาสัก อําเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหว้ยแม่จี้ และ 
ห้วยแม่ดํา บา้นแมก่ระต๋อม หมู่ 6 ตําบล 
ปุาสัก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ่ 
1. สายหว้ยแมจ่ี้ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  
ตารางเมตร 
2. สายหว้ยแม่ดาํ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,520  
ตารางเมตร 

1,816,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลปุาสัก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 850 คน เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจรและขนส่งสินค้า
เกษตร (ข้าว ถั่วเหลือง หน่อไม้ และข้าวโพด) เกิด
การจ้างแรงงานในชุมชน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน เป็นเงิน 180,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,816,000  

139 ก่อสร้างฝายชะลอน้ําหินทิ้ง
กล่อง Gabion จํานวน 3 
จุด บ้านแม่สิน หมู่ที่ 6 
ตําบลแม่เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างฝายชะลอน้ําหินทิ้งกลอ่ง Gabion 
จํานวน 3 จุด บ้านแม่สิน หมู่ที่ 6 ตําบล 
แม่เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ปริมาณงาน  
จุดที่ 1 ฐานกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 
3.5 เมตร สันฝายกวา้ง 3 เมตร 
จุดที่ 2 ฐานกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 
3.5 เมตร สันฝายกวา้ง 3 เมตร 
จุดที่ 3 ฐานกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 
3.5 เมตร สันฝายกวา้ง 3 เมตร 

3,524,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่เกิ๋ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํหินทิ้งกลอ่ง Gabion 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 680 คน เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร โดยในพื้นที่มีการเพาะปลกู ข้าว 
ข้าวโพด แตงโม ส้มเขยีวหวาน และถั่วลสิง เกิดการ
จ้างแรงงานในชุมชน จํานวน 10 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

3,524,000  

140 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 
บ้านแม่สิน ตําบลแม่เกิ๋ง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านแม่สิน - ทางหลวงสาย 1023 
หมู่ 6 บ้านแม่สิน ตําบลแม่เกิ๋ง อําเภอวงัชิ้น 
จังหวัดแพร่ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.080 
กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12,480 
ตารางเมตร 

9,742,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลแม่เกิ๋ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 680 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพด มัน
สําปะหลัง สับปะรด และยางพารา) เกิดการจ้าง
แรงงานในชุมชน จํานวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 180,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

9,742,000  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 54/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

141 เสริมผิวถนนแอสฟัสติก 
คอนกรีตสายข้างวัดสะเลียม
เหนือถึงคันคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 ตําบลตําหนักธรรม 
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
755.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,020.00 ตารางเมตร 

เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายข้าง 
วัดสะเลียมเหนือ ถึงคันคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 ตําบลตําหนักธรรม อําเภอ 
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 755.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020.00 ตารางเมตร 

1,194,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตําหนักธรรม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรตี 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 437 คน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรประเภทขา้ว ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง ถัว่ลิสง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 

1,194,000  

142 ก่อสร้างรางส่งน้ํา ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองม่วงไข่ 
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างรางส่งน้ํารูปตัวยู หมู่ที่ 1 ด้าน
ตะวันออกสายเลียบถนนทางหลวงชนบท  
พร 3017 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 16 ท่อน 

 1,763,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองม่วงไข่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างรางส่งน้ํา ค.ส.ล. กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกร จํานวน 1,000 คน พื้นที่เพาะปลูก
ข้าวและพริกได้รับประโยชน์จากรางส่งน้ํา จํานวน 
700 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน  

 1,763,000  

143 ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ
เพื่อยกระดับรายได้จาก
อุตสาหกรรมแปรรูปและ
การสร้างปุาอย่างยั่งยืน 

1. อบรมการปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับ
รายได้ จากอุตสาหกรรมแปรรูป และการ
สร้างปุาอย่างยั่งยืน จาํนวน 8 รุ่น รุ่นละ 1 
วัน รุ่นละ 125 ราย  
2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น  
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 33,600 บาท 
- ค่าใช้สอย (เบี้ยเล้ียง พาหนะ อาหาร 
เอกสารอบรมฯลฯ  372,600 บาท 
- ค่าวัสดุสํานักงาน 113,800 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 7,460,000 บาท 
(สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก ่พันธุ์ไผ่ 
ปุยเคมี สารปรับปรุงบํารุงดิน) 
- ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
20,000 บาท 

8,000,000  จังหวัดแพร ่ สํานักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการอบรมปลูกไผ่
เศรษฐกิจ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ 
จํานวน 1,000 คน เพิ่มฟื้นที่ปลูกไผ่ 2,000 ไร่ 
โดยประมาณการรายได้ในปีที่ 2 จํานวน 
9,000,000 บาท/พื้นที่ 2,000 ไร ่ เกษตรมีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย จาํนวน 4,500 บาท/ไร่/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน   
3. ปรับลดค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุ
สํานักงานเป็น 4,930,000 บาท คงเหลือวงเงินเห็น
ควรสนับสนุน 5,356,200 บาท 

5,356,200  



 เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 55/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และส่งเสริมอัตลักษณ์กาแฟ
จังหวัดแพร ่

1. อบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ หลักสูตร
การผลิตกาแฟคุณภาพ อบรม เกษตรกร
จํานวน 100 ราย ทั้งหมด 2 รุ่นๆละ 1 วัน  
2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (1,000,000 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 86,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
ปูายอบรมโครงการ เอกสารอบรม จัด
สถานที่พร้อมทําความสะอาด) 93,000 บาท 
- ค่าวัสดุสํานักงาน 34,300 บาท- ค่าวัสดุ
อบรม 20,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร/ค่าต้นกาแฟพันธุ์ 
732,000 บาท (สนับสนุนปัจจัยการผลติ 
เช่น ค่าต้นกาแฟพันธุ์ด ี(อะราบิกา/โรบสัตา)
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุยอินทรยี์ สารชีว
ภัณฑ์ นวัตกรรมเกษตร ฯลฯ เป็นต้น) 
- ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
34,300 บาท 

1,000,000  จังหวัดแพร ่ สํานักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง  

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟ จํานวน 100 คน เพื่อพัฒนาความรู้ของ
เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตกาแฟ 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ทําให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลิตกาแฟและนําความรู้ไปปฏิบัติ
เพื่อผลิตกาแฟคุณภาพ ได้มาตรฐานสร้างรายได้แก่
เกษตรกร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/
คน/ไร่/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
3. ปรับลดค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต และวัสดุ
สํานักงาน เป็น 500,000 บาท คงเหลือวงเงินเห็น
ควรสนับสนุน 733,700 บาท 

733,700  

รวม 144 โครงการ 241,799,611  238,889,511 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 1/31 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดแพร่ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8  
(ถนนสายพัฒนา 1 ผ่านหน้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเหมืองหม้อ)  
ต าบลเหมืองหม้อ  
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 
(ถนนสายพัฒนา 1 ผ่านหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหม้อ) ต าบล
เหมืองหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ กว้าง 
4.00 - 7.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,450.00 ตารางเมตร 

1,389,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหมืองหม้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ 

 

2 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 (สายทางเข้า 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เหมืองหม้อ) อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที ่1  
(สายทางเข้า องค์การบริหารส่วนต าบล
เหมืองหม้อ) ต าบลเหมอืงหม้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่กวา้ง 3.50- 5.50 เมตร ยาว 
540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 2,354.00 ตารางเมตร 

933,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหมืองหม้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
จราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

3 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 (สายทางเข้า 
ฌาปนสถานบา้นเหมืองค่า)  
ต าบลเหมืองหม้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร ่

เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที ่6 (สาย
ทางเข้าฌาปนสถานบ้านเหมืองค่า) ต าบล
เหมืองหม้อ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 
ตารางเมตร 

465,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหมืองหม้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเปน็เร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ   

 

4 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง
เฉลี่ย 9.00 - 10.00 เมตร 
ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 7,695  
ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้งเฉลี่ย 9.00 - 10.00 เมตร 
ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,695 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง หมู่ที ่2,7 
(ถนนสายทุ่งโฮ้ง - ปุาแดง รหัสสายทาง 
1101) ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดแพร ่

4,265,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งโฮ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเปน็เร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 2/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อถนนคอนกรีต คสล. 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,768 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 25 ท่อน  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งโฮ้ง  
อ าเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,768  
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จ านวน 25 ท่อน หมู่ที ่5 ต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร ่

2,335,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 3/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านวังช้าง, 
หมู่ที่ 10 บ้านช้างทองและ
หมู่ที่ 1 บ้านสันปุาสัก  
ต าบลแม่ค าม ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

- สายที่ 1 กว้าง 4.90 เมตร ยาว 441 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,160.90 ตารางเมตร 
- สายที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 
12 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 46.80 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.40 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.20 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,053 ตารางเมตร 
- สายที่ 3 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 
65 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 221 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.90 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,513.20  
ตารางเมตร 
- สายที่ 4 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 
268 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 911.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 2.90 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 121.80  
ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 292.50 ตารางเมตร 
- สายที่ 5 กว้าง 3.30 เมตร ยาว 78 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
257.40 ตารางเมตร 

2,746,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ค ามี 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเปน็เร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 4/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยสูก่ารสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร  

1. จัดการอบรมหลกัสูตรการปลูกผกั
ปลอดภัยสูก่ารสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร เน้นความรู้เกี่ยวกับการปลูกผกัให้มี
ความปลอดภยัเพื่อไว้ใช้บริโภคภายใน
ครัวเรือน และต่อยอดสู่การผลิตเพื่อการ
จ าหน่าย จ านวน 2,300 ราย อบรม 23 
รุ่นๆละ 100 ราย รุ่นละ 1 วัน 
2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (6,888,200 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 124,200 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
ปูายโครงการ เอกสารอบรม)  790,000 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 15,000 บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 184,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 5,750,000 บาท 
(สนับสนุนปัจจัยการผลิต) 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
10,000 บาท  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ได้แก่ พันธุ์ผกั สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช  
ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด น้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ 

6,888,200  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนการแจกปจัจยัการผลิต 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 5/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน:พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
หลังนา จังหวัดแพร ่

1. อบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เน้นความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น 
สถานการณ์การผลิต การตลาด เทคโนโลยี
การปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์การปรับปรุงบ ารุง
ดิน โรคและแมลงที่ส าคัญ วิทยาการหลงั
การเก็บเกี่ยว และการท าบัญชีครัวเรือน 
เป็นต้น เกษตรกรจ านวน 1,400 ราย  
แบ่งการอบรมเป็น 16 รุ่น รุ่นละ 1 วัน  
2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (8,970,400 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 86,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
ปูายอบรมโครงการ เอกสารอบรม  
จัดสถานที่พร้อมท าความสะอาด)  
566,000 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 
20,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 140,000 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 8,148,000 บาท 
(สนับสนุนปัจจัยการผลิต) 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
10,000 บาท  
การสนับสนุนปัจจยัการผลิต ได้แก่ เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตวพ์ันธุ์ลูกผสม, ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเม็ดควบคุมแบบปลดปล่อย
อย่างช้า ขนาดบรรจ ุ25 กก. (บัญชี
นวัตกรรมไทย) 02010007, สารธรรมชาติ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช บรรจุขวด 500 มิลลิลิตร 
(บัญชีนวัตกรรมไทย 02010010) 

8,970,400  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนการแจกปจัจยัการผลิต 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 6/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ยกระดับการผลิตการแปรรูป
และการตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร 

 1. หลักสูตรอบรมถ่ายทอดความรู ้การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
มาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหาร
ปลอดภัยและการตลาดออนไลน ์จ านวน 
400 ราย แบ่งอบรมเป็น 8 รุ่นๆละ 50 ราย  
รุ่นละ 2 วัน 
 2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (2,377,150 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 86,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
ปูายโครงการ เอกสารอบรม) 540,750 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 
40,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 80,000 บาท 
- ค่าสนับสนุนปัจจัยด้านการแปรรูป/บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้า 1,600,000 บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
30,000 บาท  
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปสินค้าของกลุ่ม) เช่น พริกแห้ง 
น้ าตาลทราย กระเทียม เป็นต้น และการ
สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้าแปรรูป เพือ่ยกระดับ
สินค้า 

2,377,150  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยผลิตด้านการแปรรูป/บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้า แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
การสนับสนุนการแจกปจัจัยการผลิตด้านการแปร
รูป/บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 7/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกจิชุมชนจังหวัดแพร ่

1.จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน 
มผช. หลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน อย. 
หลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน GMP 
หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครือขา่ย 
หลักสูตรการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บุคคลเปูาหมาย 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 58 คน (29 กลุ่ม)  
2. สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 29 กลุ่ม 
3. ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น (1,547,220 บาท) 
- ค่าตอบแทน (วิทยากร) 4,800 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม เช่า ตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม) 
40,220 บาท 
-จ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1,450,000 บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม 5,800 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 36,400 บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 10,000 บาท 

1,547,220  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจภุัณฑ์ ซ่ึง
เป็นการจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกจิชุมชนจังหวัดแพร ่

1.จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน 
มผช. หลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน อย. 
หลักสูตรการยกระดับมาตรฐาน GMP 
หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครือขา่ย 
หลักสูตรการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน บุคคลเปูาหมาย 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 58 คน (29 กลุ่ม)             
2. สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 29 กลุ่ม 
3. ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น (1,547,220 บาท) 
- ค่าตอบแทน (วิทยากร) 4,800 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม เช่า ตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม) 
40,220 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1,450,000 บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรม 5,800 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 36,400 บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 10,000 บาท 

     1,547,220  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบบรรจภุัณฑ์ 
ซ่ึงเป็นการจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ได้ผล
ผลิตมีความปลอดภยัและได้
คุณภาพมาตรฐาน 
ปี 2564 

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริก
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) จ านวน 1 
วัน เกษตรกรเปูาหมายจ านวน 150 ราย  
2. ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (600,700 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 3,600 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม) 81,000 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 7,500 บาท 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์พริก 
สารชีวภัณฑ์ วัสดุบ ารุงดิน) 500,000 บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,600 
บาท  
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก ่เมล็ดพันธุ์  
สารชีวภัณฑ์และสารสกัดธรรมชาติ สาร
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

       600,700  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนการแจกปจัจยัการผลิต 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 10/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

1. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
2. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการมีศักยภาพ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 200 
ราย จ านวน 2 วัน  
 ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (3,000,000 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 21,600 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม) 262,000 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 20,000 บาท 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
20,000 บาท 
- ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2,246,400 บาท 
- ค่าประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว 
400,000 บาท 
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 8 แหล่ง อ าเภอละ 1 แห่ง 

3,000,000  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
8 แห่ง ใน 8 อ าเภอ 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 11/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ต้นแบบแก้ไขสถานการณ์
วิกฤตปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ าโดยการต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปเพื่อยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์เกษตรไม่ให้
เสียหาย ลดความไม่มั่นใจ
เกี่ยวกบัการปนเปือ้นใน
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ของผู้บริโภคจากภาวะวิกฤต
โควิด 

อบรมส่งเสริมให้มีความรู้การผลิตพืชให้มี
ความปลอดภยั ได้คุณภาพและการแปรรูป
สินค้าเกษตร (3 หลักสูตร) ได้แก่ 
1. หลักสูตรการผลิตพืชให้มีความปลอดภัย
และได้คุณภาพ อบรมเกษตรกร จ านวน 
400 ราย จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น  (1,568,400 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 28,800 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม ค่าสถานที่อบรม เบีย้เล้ียง  
ที่พัก ปาูยอบรมโครงการ) 255,200 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 40,000 บาท 
- ค่าวัสดนุ้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
44,400 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร 1,200,000 บาท 
สนับสนุนวัสดุการเกษตรน าไปปฏิบัติ ได้แก่
เมล็ดพันธุ์ตามความต้องการของเกษตรกร 
ปุ๋ยอินทรีย ์
2. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดท า
บรรจุภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและอาหาร 
อบรมเกษตรกร 100 ราย โดยคัดเลือกมา
จากเกษตรกรหลักสูตรที่ 1 ที่มีความพรอ้ม 
อบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
 ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น  (454,400 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 14,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม) 60,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 10,000 บาท 
- ค่าวัสดุสาธิตการแปรรูป/ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
370,000 บาท 
 

2,100,000  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนวัสดุการเกษตร วัสดุสาธิตการแปรรูป 
และวัสดุบรรจุภัณฑ์  
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 12/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  3. หลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์และ
ออฟไลน์ อบรมเกษตรกร 100 ราย โดย
คัดเลือกมาจากเกษตรกรหลักสูตรที่ 1 ที่มี
ความพร้อม อบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 
วัน ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น (77,200 บาท) 
- ค่าตอบแทน(วิทยากร) 7,200 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง พาหนะ 
เอกสารอบรม) 60,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 10,000 บาท 

      

15 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ และศักยภาพผู้ผลิต
สินค้าจากภูมิปัญญาและ
วัสดุท้องถิ่นในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ 
ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะการสรา้ง
และท าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ 
และสมุนไพร โดยใช้วัสดุทอ้งถิ่นในชุมชน 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและวัสดุ
ท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ และ
สมุนไพร โดยใช้วัสดุท้องถิ่นในชุมชน 
จ านวน 3 ชนิด จ านวน 8 รุ่น ๆละ 50 คน 
ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน ในพื้นที ่8 อ าเภอ 
(รุ่นละ 1 อ าเภอ) จังหวัดแพร ่ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม รุ่นละ 112,500 บาท โดย
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 900,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 86,400 บาท 
- ค่าใช้สอย (อาหาร อาหารว่าง ทีพ่ัก 
เอกสารอบรม) 212,000 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม 561,600 บาท 
- ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึกสาธิต  
40,000 บาท 

900,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้าง
อาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนวัสดุอบรม วัสดุสนับสนุนกิจกรรมฝึก
สาธิต 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 13/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 พัฒนาแหล่งสมุนไพรจังหวัด
แพร ่

 - จัดฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้ความรู้ความ
เข้าใจการจัดการสมุนไพร รูปแบบการ
จัดการการตลาดของผลผลิต การใช้สมนุไพร
และแหล่งบริการทางการแพทย์รับซ้ือ
สมุนไพร และเกิดพืชสมุนไพรชนิดพร้อม
ปูอนสู่ตลาดด้วยมาตรฐาน PoE อบรม
จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 คน  
รวมเป็น 400 คน       
 - การศึกษาดูงานโรงพยาบาลแพทย์แผน
ไทย จังหวัดสกลนคร 
 - จัดหาครุภัณฑ์ ได้แก ่ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพ่นหมอก  
จ านวน 4 ชุด  

2,150,300  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/การศึกษาดูงาน/จัดหาครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดง
ถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 14/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่งเสริมสาธารณประโยชน์
ระดับชุมชน (ปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่) 

- ปรับปรุงฝาบ่อพักถนนค าแสน ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (748,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนสันกลาง ซอย 2  ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (218,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนสันกลาง ซอย 3  ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (192,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนเชตะวัน ซอย 1 ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (497,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนเชตะวัน ซอย 2  ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (256,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนเชตะวัน ซอย 3  ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  (162,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนบ่อแก้ว ต าบลในวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (622,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนวีระ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่  (865,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนข้างเรือนจ า (ถนนเทศบาล 2) 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
(318,000 บาท) 
- ปรับปรุงถนนค าลือ ซอย 1 ต าบลในเวียง  
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ (429000 บาท) 
- ปรับปรุงระบบไฟจราจร (ถนนยันตรกิจโกศล 
บริเวณแยกภูเก็ต) (415,000 บาท) 

4,722,000   เทศบาลเมืองแพร่  เทศบาลเมืองแพร่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน/ระบบไฟจราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 15/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 พัฒนาและยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองคัมภีร์ธัมม์
โบราณวัดสูงเม่น 

- จัดงานประเพณีตากธัมม ์(ซ้ือครุภัณฑ์ 
1,450,000 บาท) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
ในการจัดขบวน ประกอบด้วย ตุง 12 ราศี, 
ร่มถือล้านนา, ร่มสนาม, สัปทน, พานสัการะ
, พานแดง, หุ่นขี้ผึ้งองค์ครูบามหาเถร,  
สลุงหลวง, ไม้ปันจั๊กหลวง, บาตรหลวง, 
เครื่องสูง, ล้อเกวียนใหญ,่ล้อเกวียนเล็ก,
หีบธัมม ์ฯลฯ  
- ซ่อมแซมห้องน้ าวัด (235,000 บาท) 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าเพื่อรองรับการ
ให้บริการนักท่องเท่ียวและประชาชนที่เข้า
ร่วมการจัดงานประเพณีฯ 
- จัดหาครุภัณฑ์รถราง (1,700,000 บาท)
รถราง 24 ที่นั่ง ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว
และประชาชนที่เข้ารว่มงานประเพณีฯ 

3,385,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสูงเม่น 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
ประเพณี/ซ่อมแซมห้องน้ าวัด/จัดหาครุภัณฑ์รถราง 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน  

 

19 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-003 
สายเลียบชลประทานซอย 
29 จ านวน 92 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
พร.ถ. 68-003 สายเลียบชลประทานซอย 
29 จ านวน 92 ชุด ตามรายละเอยีดที่
ก าหนด 

4,459,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

20 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-007 
จ านวน 44 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
พร.ถ. 68-007 จ านวน 44 ชุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

2,132,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

21 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-009 
จ านวน 80 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
พร.ถ. 68-009 จ านวน 80 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

3,877,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 16/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ในพื้นที่
การเกษตรห้วยร่องแวง 
จ านวน 66 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ในพื้นที่การเกษตรห้วย
ร่องแวง จ านวน 66 จุด ตามรายละเอียด 
ที่ก าหนด 

3,199,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

23 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนการเกษตร 
หมู่ที่ 3 - ห้วยร่องข้าวดอ 
จ านวน 70 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนการเกษตร หมูท่ี่ 3 
- ห้วยร่องข้าวดอ จ านวน 70 จุด ตาม
รายละเอียดทีก่ าหนด 

3,392,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

24 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนการเกษตร 
หมู่ที่ 7 - ทางแยกปุาชา้ปง
พร้าว หมู่ที่ 6 จ านวน 44 จุด 
ตามรายละเอียดที่ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนการเกษตร  
หมู่ที่ 7 - ทางแยกปุาชา้ปงพร้าว หมู่ที ่6 
จ านวน 44 จุด ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

2,132,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

 

25 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่ง
เด่ียว ใช้พลังงานจาก 
SOLAR CELL ถนนการเกษตร 
หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 11 จ านวน 
66 จุด ตามรายละเอยีดที่
ก าหนด 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ใช้พลังงาน
จาก SOLAR CELL ถนนการเกษตร  
หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 11 จ านวน 66 จุด  
ตามรายละเอยีดที่ก าหนด 

3,199,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่องกาศ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโคม
ไฟถนนแบบกิ่งเด่ียว ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ 

 

26 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
 - อบรมเรื่องการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว 
 - อบรมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
ท่องเที่ยว  

402,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยอ้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สงูอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว แต่ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรม
ที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ขาด
เปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของโครงการ 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 17/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ : 
กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 - จัดเสวนาค้นหาเร่ืองราวเกีย่วกับชุมชน 
 - อบรมการแสดงประจ าชุมชน 
 - ฟื้นฟูภูมิทัศน์ล าห้วยแม่กาง 
 - ฟื้นฟูภูมิทัศน์สวนสาธารณะบริเวณ 
สนามกีฬาฯ 
 - ฟื้นฟูตลาดชุมชนบ้านข่วงเปา 
 -  ฟื้นฟูตลาดชุมชนบ้านนาหม้อ 
 - ฟื้นฟูภูมิทัศน์สระน้ า 

2,746,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยอ้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดเสวนา/
อบรม//ปรับปรุงภูมิทัศน์/ฟื้นฟูตลาดชุมชน/  
เป็นกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวย 
ความสะดวก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  
 

 

28 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ : 
กิจกรรมพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ 
ท่องเที่ยว 
 - อบรมเรื่องการจ าหนา่ยสินค้าและบรกิาร
เพื่อการท่องเท่ียว 
 - อบรมกลุ่มอาชพีผลิตสินค้าชุมชน และ
พัฒนาสินค้า 

527,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยอ้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  

 

29 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ : 
กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียวในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวใน 
ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
 - ออกแบบและเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของหมู่บา้นเครือข่าย 
 - เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียง 

402,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยอ้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชนและพื้นทีใ่กล้เคียง 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน  
  

 

30 พัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ : 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ชุมชนท่องเท่ียว 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเท่ียว 
 - ประชาสัมพันธ์ Online/Office 
 - เปิดตัวชุมชนท่องเท่ียว 
 - จัดกิจกรรมแสดง/จ าหน่ายสินค้าและ
บริการชุมชนท่องเท่ียว 

334,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ห้วยอ้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
การตลาดชุมชนท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และมีกิจกรรมส่งเสริม
ประชาสัมพันธ ์ซ่ึงยังไม่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ของโครงการ  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 18/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
เพื่อทดแทนการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคครัวเรือน 
ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA ขนาด 
300 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ระบบ พร้อม
โต๊ะคัดแยกขยะอินทรีย,์ถังดักทราย, เครื่อง
บดขยะ,โครงสร้างหลังคาคลุม หมู่ที่ 8 
ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
2. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ CDUA ขนาด 
300 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ระบบ พร้อม
โต๊ะคัดแยกขยะอินทรีย,์ถังดักทราย, เครื่อง
บดขยะ,โครงสร้างหลังคาคลุม หมู่ที่ 10 
ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

5,256,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเตาปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อทดแทนการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคครัวเรือน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

32 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างบนถนนทั่วไป โคมไฟ
ถนน LED 100 วัตต ์
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 30 
Ah ความสูงเสา 6 เมตร 
จ านวน 50 ชุด พื้นที่ 
บ้านปงเหนือเขตเทศบาล
ต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง พื้นที่ 
บ้านปงเหนือ เขตเทศบาลต าบลหนองม่วง
ไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จ านวน 
50 ต้น โคมไฟถนน LED 100 วัตต์ 
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 30 Ah ความสูงเสา 
6 เมตร 

 1,973,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองม่วงไข่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

  

33 ก่อสร้างติดต้ังไฟฟูาแสง
สว่างบนถนนทั่วไป โคมไฟ
ถนน LED 100 วัตต ์
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 30 
Ah ความสูงเสา 6 เมตร 
จ านวน 50 ชุด พื้นที่ 
บ้านปงใต ้เขตเทศบาล
ต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง พื้นที่ 
บ้านปงใต ้เขตเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จ านวน 50 
ต้น โคมไฟถนน LED 100 วัตต์ แบตเตอรี่ 
ลิเธียมขนาด 30 Ah ความสูงเสา 6 เมตร 

 1,973,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองม่วงไข่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 19/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่/
สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. อบรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(เนื้อหาหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
การใช้สารสนเทศทางการเกษตร การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน การ
เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด) 
3. ศึกษาดูงาน 
4. จัดท าจุดเรียนรู ้

1,380,000  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/การศึกษาดูงาน แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

35 ส่งเสริมการใช้ระบบน้ าเพื่อ
การเกษตรส าหรับไม้ผล 

1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการใช้ระบบน้ า
เพื่อการเกษตรส าหรับไม้ผลจ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 1 วัน รุ่นละ 50 ราย  
2. ศึกษาดูงานจ านวน 2 วัน (จ านวน  
45 ราย) 
3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรส าหรับการ
จัดท าระบบน้ า (อุปกรณ์ระบบน้ า จ านวน 
100 ชุด ชุดละ 4,500 บาท)  

678,200  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/การศึกษาดูงาน แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  

36 พัฒนาความรู้และศักยภาพ
ในงานตลาดและโลจิสติกส์
ด้วยการเกษตรสมัยใหม ่

1. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. อบรมเกษตรกร จ านวน 40 คน จ านวน 
1 วัน หลกัสูตร การตลาดและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ดา้นการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดในการยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่ม
มูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และโลจิสติกส์ที่มีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการโลจิสตกิส์สินค้าเกษตร
และซัพพลายเชน จ านวน 54 ราย จ านวน 
3 วัน  

497,000  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/การศึกษาดูงาน แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 20/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายด้านการท่องเท่ียว 

กิจกรรมการอ านวยความสะดวก และดแูล
รักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเที่ยวและ
สถานที่ท่องเท่ียว (Amazing Thai Host)  
 - กระบวนการจัดหาเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกและดแูลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเท่ียว 
 - อบรมเจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกฯ  
 - ก ากบั ดูแลการปฏบิัติงานของเจ้าหนา้ที่
อ านวยความสะดวกฯ และจัดท ารูปเล่ม
รายงานเป็นรายเดือน 
 - ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 - ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1,713,600  จังหวัดแพร ่ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอ านวย
ความสะดวก และดแูลรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

38 ส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นรายได้
ให้ชุมชน ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียว เพื่อฟื้นฟู
หลังจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทดสอบเส้นทาง
และสร้าง การรับรู้เส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ จังหวัดแพร ่ 
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาสัมพันธ ์การท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ 
เพื่อฟื้นฟูหลังจากการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
 - ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1,000,000  จังหวัดแพร ่ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการทดสอบ
เส้นทางและสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยว/
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และมี
กิจกรรมส่งเสรมิประชาสัมพันธ ์ซ่ึงยังไม่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ 
 
 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 21/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง 
มาตรฐานห้อมแพร่สู่หอ้มโลก 
 - ประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานตรา
สัญลักษณ์คุณภาพห้อม 
 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน
คุณภาพห้อมแก่ผู้ประกอบการ 
 - อบรมผู้ประกอบการด้านการเล่าเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ Story 
 - อบรมพัฒนามตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(แปรรูปผ้าหม้อหอ้ม) และจ้างเหมาจัดงาน
มหกรรมของดีผ้าหม้อหอ้ม 
- จ้างเหมาท าหนา้กากผ้าหมอ้ห้อม 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดท าและพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลหอ้ม 

1,650,965  จังหวัดแพร ่ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประชุม
คณะกรรมการฯ/การอบรมให้ความรู้/การจัดงาน
มหกรรม/จ้างเหมาท าหน้ากากผา้หม้อหอ้ม/จ้าง
เหมาบริการการจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ห้อม แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการการด าเนินโครงการที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  
 
 

  

40 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยพลังชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
จ านวน13 กลุ่ม (13,753,887 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดย 
พลังชุมชน จ านวน 125 หมู่บ้าน 
(8,543,750 บาท) 

22,297,637  จังหวัดแพร ่ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/จัดหาครุภัณฑ์/ปรับภูมิทัศน์ แต่ไม่แสดงถึง
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

  

41 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ฐานรากสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนจังหวัดแพร ่

1. เปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรม
จังหวัดแพร่สู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และความยั่งยืน จ านวน 150 คน  
(74,800 บาท) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรผู้ตรวจ
แปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่น
ร่วม SDGsPGS ระยะต่อเนื่อง จ านวน 150 
คน และจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
และคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตร  
อินทรีย ์(414,400 บาท) 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฐานขอ้มูล 
เกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม SDGsPGS 
จังหวัดแพร่ จ านวน 50 คน (45,700 บาท) 

534,900 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดแพร ่

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมมเชิง
ปฏิบัติการ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 22/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 แก้ปัญหาหมอกควันด้วย
นวัตกรรมเครื่องบดสับกิ่งไม้ 
สู่การสร้างอาชีพเสริมแก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
แพร่ โดยมีสว่นร่วม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้การใช้
เครื่องบดสับไม้และทักษะการแปรรูปกิ่งไม้
และเศษไม้จากเครื่องบดสับไม้ จ านวน 2 
รุ่น ๆละ 100 คน 2 วัน ใน อ าเภอสูงเม่น
และร้องกวาง  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากวัสดุไม้บดสับ การน าไปใช้
ประโยชน์เป็นวัตถุดิบปูอนเข้าโรงงาน 
Wood Pellet หรือประโยชนอ์ื่น ๆ เช่น
เพาะเห็ด หรือปุ๋ยหมกั จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 
100 คน 2 วัน ในอ าเภอสูงเม่นและ 
ร้องกวาง  
- จัดซื้อครุภัณฑ์  
1.อุปกรณ์ชุดเครื่องเล่ือยบดสับกิ่งไม้พร้อม
ใช้งาน 8 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท  
2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบ 12 
แรงม้า 8 ชุด เป็นเงิน 440,000 บาท 
ครุภัณฑ์สนับสนุนการแปรรูปไม้ บดสับเศษ
กิ่งไม้ เพื่อได้วัตถุดิบในการน ามาใช้
ประโยชน ์

2,424,800  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมมเชิง
ปฏิบัติการ/จัดหาครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

43 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย
ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาสู่
เกษตรอินทรีย ์

ฝึกอบรมสามารถผลิตผักปลอดภัยโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะได้ จัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และจัดหาครุภัณฑ์ อบรม 3 
วัน ต่อรุ่น รวม 8 รุ่น ๆ ละ 50 คน  อบรมเรื่อง  
1. การพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่เกษตรอินทรีย์    
2. การฝึกปฏิบัติการจัดท าโรงเรือนอัจฉริยะ    
3. การฝึกปฏิบัติ การจัดท าระบบน้ าอัจฉริยะ
โรงเรือน 
4. การฝึกปฏิบัติการเก็บผลผลิต เพื่อจัดส่งและ
จ าหน่าย   
5. อบรมเรื่องการตลาด บรรจุภัณฑ์ เรื่องการ
จัดจ าหน่ายสินค้า / ผลผลิตการเกษตร 

11,128,750  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/จัดหาครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 23/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างท านบดินหว้ย 
โปุงแล้ง หมู่ที่ 2 ต าบล 
ไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างท านบดินหว้ยโปุงแล้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลไทยย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร สูง 9.00 เมตร ยาว 
78.00 เมตร 

3,240,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ท านบดิน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

45 ขุดลอกห้วยร่องจ้อย ต าบล
แม่ยางร้องเช่ือมต าบล 
แม่ยางตาล อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่

ขุดลอกแห่งน้ าเพือ่การเกษตรหว้ยรอ่งจ้อย 
ต าบลแม่นางร้อง เช่ือมต าบลแมย่างตาล 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่ขนาดกว้าง 
15.00 - 54.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 52,946 
ลูกบาศก์เมตร 

1,043,700  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก ซ่ึง
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

46 การใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ใน
การขายสินค้าออนไลน ์

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อดิจิทัลสมยัใหม่
ในการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน สร้างความรู้ความเข้าใจการ
ถ่ายภาพสินค้าและขายของออนไลน์ 
สามารถน าผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือของ
ตัวเองขายผ่านชอ่งทางออนไลน์ได้ เพื่อเป็น
การตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยใช้เทคโนโลยี
ทางด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จดั
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 8 รุ่น ๆละ 
50 คน ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน ในพื้นที่ 8 
อ าเภอ (รุ่นละ 1 อ าเภอ) จังหวัดแพร ่
ค่าใช้จ่ายในการอบรม รุ่นละ 112,500 บาท 
โดยสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
และค่าใช้สอยต่าง ๆ 

900,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น   

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 24/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กเพื่อรองรับการฟื้น
ตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
จังหวัดแพร ่ 

สร้างฝายดินซีเมนต์ 28 แห่ง 
1.1 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพือ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน จังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่สอง แบบ
บูรณาการ สร้างฝายดินซีเมนต์ 13 แห่ง 
 - บริเวณ หมู4่-7 ต าบลหัวเมือง  
 - บริเวณ หมู4่ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร ่(5,978,000 บาท) 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพือ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน จังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแมย่าง แบบบรูณา
การ สร้างฝายดินซีเมนต์ 15 แห่ง 
 - บริเวณ หมู1่, 4-6 ต าบลแม่ยางฮ่อ 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่
 - บริเวณ หมู1่, หมู่6 ต าบลน้ ารัด อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (8,824,000 บาท) 

14,802,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างฝาย 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

48 พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและ
พัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 
จังหวัดแพร ่ 

1. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่หลา่ย 
(5,202,900 บาท) 
2. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่ค ามี 
(1,371,600 บาท) 
3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่มาน (918,000 
บาท) 
4. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่ปาูก 
(5,305,500 บาท) 

28,746,900  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างฝาย 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 25/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  5. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่สูง (4,036,500 
บาท) 
6. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่แคม 
(1,404,000 บาท) 
7. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่ปาน (324,000 
บาท) 
8. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่กาง (3,186,000 
บาท) 
9. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อรองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่จอก 
(1,917,000 บาท) 
10. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพือ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่พวก (351,000 
บาท) 
11. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพือ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่แขม แม่ลอง 
(729,000 บาท) 
12. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพือ่รองรับการ
ฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจังหวัดแพร่ ลุ่มน้ าแม่สรอย 
(400,1400 บาท) 

      



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 26/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ต้นแบบแก้ไขสถานการณ์
วิกฤตปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ า โดยการต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป เพื่อยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์เกษตรไม่ให้
เสียหาย ลดความไม่มั่นใจ
เกี่ยวกบัการปนเปือ้นใน
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ของผู้บริโภคจากภาวะวิกฤต
โควิด 

อบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ 
อบรม 500 ราย จ านวน 5 รุ่นๆละ 100 คนๆ
ละ 3 วัน  
รุ่นที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบ การเกษตรเพื่อการ
แปรรูป   
รุ่นที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร
แปรรูป  
รุ่นที่ 3 การบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรส าเร็จรูป 
รุ่นที่ 4 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป   
รุ่นที่ 5 การบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นอาหาร
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง การ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและบริการรถ
ขนส่งฯการตัดแต่งผลิตผลทางการเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร การจัดหาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกษตรส าเร็จรูปฯ พัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร ส าเร็จรูปแช่แข็งฯ  
พัฒนาการล้างผักด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ
พร้อมเครื่องฆ่าเชื้อ ท าความสะอาด ต้ม ลวก
และบรรจุผลิตภัณฑ์ 

39,034,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/จัดหาครุภัณฑ์ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

50 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือผู้สูงอายุใน
จังหวัดแพร ่ซ่ึงสามารถน าความรู้ไป
เสริมสร้างรายได้เสริมในครอบครัว ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
แผนการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร ่จ านวน 56 
รุ่น ในระยะเวลา 3 เดือน 1.เดือนตุลาคม 
จ านวน 19 รุ่น ๆ ละ 760 คน  เดือน
พฤศจิกายน จ านวน 19 รุ่น ๆ ละ 760 คน 
และเดือนธันวาคม จ านวน 18 รุ่น ๆ ละ 
720 คน รวมทั้งสิ้น 2,240 คน 

1,200,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 27/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึก  
150 เมตร  

407,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

52 ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่8 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอ 
สูงเม่น จังหวัดแพร ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึก  
150 เมตร  

407,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่า 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  
 
  

  

53 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเม่น 
หมู่ที่ 2 ต าบลสูงเม่น อ าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเม่น หมู่ที่ 2 ต าบล
สูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ 200 
ตารางเมตร 

652,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสูงเม่น 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

54 ปรับปรุง/ก่อสร้างคลอง 
ส่งน้ า ค.ส.ล. (ล าเหมืองไส้
ไก่) สู่พื้นที่เกษตรกรรม หมู ่
3, 9, 10, 11 ต าบลเด่นชัย 
หมู่ที่ 4 ต าบลปงปุาหวาย 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่จี๊วะ อ าเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ปรับปรุง/ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล.  
(ล าเหมืองไส้ไก่) สู่พื้นที่เกษตรกรรม หมู ่3, 
9, 10, 11 ต าบลเด่นชัย หมู่ที่ 4 ต าบล 
ปงปุาหวาย หมู่ที่ 1 ต าบลแม่จีว๊ะ 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร ่ 
1. ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.80 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
2. บ่อธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด จ านวน 83 
บ่อ 

5,200,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเด่นชัย 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง/
ก่อสร้างคลองส่งน้ า ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน โครงการซ้ าซ้อนกับโครงการที่
ได้รับอนุมัติในภาพรวมไปแล้ว (บ่อธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด)  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 28/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ปรับปรุงถนนลาดยาง  ซอย
นางจันค า บ้านแม่ลาน
พัฒนา หมู่ที ่14 
ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร ่ 

ปรับปรุง ซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว  
100.00 เมตร  หนา  0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 350 ตารางเมตร 

125,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
แม่ลานนา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

56 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ต าบล
ทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาด  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (แบบมีไหล่ทาง 2 ข้าง) 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 840.00 
ตารางเมตร (ต าบลทุ่งน้าว หมู่ที ่5) 

499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งน้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ  

  

57 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรวิถีชุมชน  
"คนเวียงสรอง" หมู่ที่ 11 
บ้านต้นผึ้ง ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เวยีงสรองส่งเสริม
การท่องเท่ียว   ประกอบด้วย                  
1. กิจกรรมปรับพื้นที ่จัดหาแหล่งน้ า พร้อม
วางระบบท่อส่งน้ า  314,900 บาท   
2. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการ
ด าเนินการ 895,900 บาท  
3. การจัดซ้ือเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารชีวภาพและ
อุปกรณ์  107,200 บาท   
4. การจ้างแรงงานและฝึกอบรม 182,000 
บาท  

1,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 
ล าเหมืองกลาง หมู่ที ่11และ 
หมู่ที่ 12  กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,800 ตารางเมตร หมูที่ 
11,12 ต าบลหวัเมือง อ าเภอ
สอง จังหวัดแพร ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายล าเหมอืงกลาง หมู่
ที่ 11,12  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200  
เมตร หนา 0.15 เมตร 

5,346,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 29/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายฌา
ปนสถาน หมู ่9 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,950 ตารางเมตร 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.  บ้านหวัเมือง หมูที ่9 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว1,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หมู่ 9) 

3,509,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนซึ่งไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ  

  

60 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขา้ว 
(ข้าวแต๋น) 

1. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการท า
ข้าวแต๋น ให้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นในการท า
ข้าวแต๋นน้ าแตงโมราดน้ าอ้อย ให้มีความ
กรอบ อยู่ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ทอดฟโูดย
ไม่แตกหักเสียรูปทรง การท าข้าวแต๋นใน
รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการท าหน้าข้าวแต๋นแบบ
ธัญพืช การท าขา้วแต๋นหน้าหมูหยอง
น้ าพริกเผา การท าขา้วแต๋นหน้าสาหร่าย 
รวมถึงการจัดท าบรรจภุัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการ
จ าหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน  
20 คน ระยะเวลา 5 วัน ๆละ 6 ชั่วโมง 
2. สนับสนุน เป็นค่าใช้สอย จ านวน 31,700 
บาท สนับสนุนค่าวัสดุการฝึกอบรม จ านวน 
18,000 บาท รวม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
49,700 บาท 

49,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

กลุ่มข้าวแต๋น  ต าบลหวั
เมือง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

61 ก่อสร้างรางส่งน้ า ค.ส.ล. 
บ้านม่วงค า หมู่ที ่1 ต าบล
สรอย อ าเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างรางส่งน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร ลึก 0.60 เมตร พนังข้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร สายทุ่งปางเคาะ 
หมู่ 1 

     2,606,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสรอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างราง
ส่งน้ า ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 30/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที่ 8 บ้านแพะดอนมูล 
ต าบลสรอย อ าเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร ่

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านแพะดอนมูล ต าบล
สรอย จ านวน 1 แห่ง ประเภทงานอาคาร 
54,300 งานครุภัณฑ์ 127,400 งานขุดเจาะ
บ่อบาดาล 300,436.12 

482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสรอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อ
บาดาล ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

63 ก่อสร้างล าเหมืองห้วยร่อง
จ้อย หมู่ที่ 4 บ้านปากยาง 
ต าบลหนองม่วงไข่ 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัด
แพร ่

ก่อสร้างรางส่งน้ ารูปตัวยู ล าเหมืองร่องจ้อย 
หมู่ที่ 4 ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.12 เมตร สูง 0.80 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน 

 1,994,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองม่วงไข่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างล า
เหมือง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน ขาดเปูาหมายและตัวชีว้ัดที่แสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ  

  

64 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สมุนไพรครบวงจร 

 - อบรมถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการผลิต
สมุนไพรครบวงจร 
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์พืช, แกลบ
,สารชีวภัณฑ์, บ ารุงดิน วงเงินรวม 200,000 
บาท)  
 - ก่อสร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้สมุนไพร 
(330,000 บาท) (ครุภัณฑ์:เครื่องปั่น ,เครื่อง
ชั่ง,เครื่องซีล วงเงินรวม 38,600 บาท) 

722,400  จังหวัดแพร ่ ส านักงานเกษตร 
จังหวัดแพร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/สนับสนุนปัจจยัการผลิต/กอ่สร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น งบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนการแจกปจัจยัการผลิต และ
ก่อสร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้สมุนไพร 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน แพร ่หน้า 31/31 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
กลุ่มผลิตกาแฟบนพื้นที่สูงใน
วิถีนิวนอร์มอล 

1.ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้แก่
เจ้าหน้าที่และกลุ่มเปูาหมาย (1,400 บาท)  
2.ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานตาม
โครงการ (27,200 บาท) 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมผลิตกาแฟ
แบบครบวงจรบนพื้นที่สูง" จ านวน 30 คน 
(32,200 บาท) 
4.ฝึกอบรมการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ผลิตกาแฟ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าจ านวน 30 คน  
(80,000 บาท)  
5.การฝึกอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์และการ
จ าหน่ายสินค้าบนวิถีนิวนอร์มอล จ านวน 30 
คน (72,400 บาท)  
6.กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งจ าหน่ายและท่องเที่ยวในชุมชน  
บริเวณเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ลัว 
เช่น ปรับปรุงตกแต่งร้าน ก าจัดวัชพืชและ
ปรับหน้าดิน กั้นแนวเขตพื้นที่ ตกแต่งบริเวณ
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ (200,000 บาท) 
7.กิจกรรมติดตามและประเมินผล  
(6,000 บาท)  

455,000 จังหวัดแพร ่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้/อบรมเชิงปฏิบัติการ/จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
เป็นแหล่งจ าหน่ายและทอ่งเที่ยวในชุมชน แต่ไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
ด าเนินโครงการที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
 

  

    8.เวทีประชุมถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน
การด าเนินโครงการ (35,800 บาท) บา้น
แม่ลัวเหนือ-แม่ลัวใต้ หมู่ที ่4,6 ต าบล 
ปุาแดงอ าเภอเมือง จังหวัดแพร ่

            

66 ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหิน
คลุก บ้านสันทรายมูล หมู่ที ่
5 ต าบลแม่ยางตาล เช่ือม 
บ้านแม่ยางยวง หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ยางร้อง อ าเภอ 
ร้องกวาง จังหวัดแพร ่

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.1 เมตร 
ตามแปลนแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่ 

415,700  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

ปรับลดวงเงิน 2,910,100      
รวม 66 โครงการ 244,994,122  

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

พิษณุโลก 556,163,692 159 625,211,132 91 265,209,376 68 360,001,756 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพิษณุโลก 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 งานปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นทางเข้าโรงเรียนวัดโบสถ์
ศึกษา 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ช่วงหนา้
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา หมู่ที่ 4 ต าบลวดั
โบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์ผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 413.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,065.00 ตารางเมตร 

1,416,600 จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาแควนอ้ย

บ ารุงแดน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาด (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 505 คน และ
เกษตรกร 50 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
 

1,416,600 

2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยางชนิดแอสฟัลก์ตกิคอน 
กรีตสายท้อใจ หมู่ที่ 7  
บ้านจอมทอง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง ชนิดแอส
ฟัลก์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลก์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร 

1,884,976 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางชนิด 
แอสฟัลก์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าข้าว ขา้วโพด ออกสู่ตลาด กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 427 คน 153 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

1,884,976 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ขุดลอกคลองและวัชพืช
ภายในต าบล (คลองหนอง
เหล็ก ช่วงหนองจอก)  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวกระทิง 
ต าบลท่าโพธิ์  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

ขุดลอกคลองปากคลองเดิม 
กว้างเฉลี่ย 25 เมตร  
พื้นคลองกว้างเฉลี่ย 20 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2 ยาว 850 เมตร 

765,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกคลอง เพื่อสนับสนุนการกักเก็บน้ า
และการท าเกษตรในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,150 คน และเกษตรกร 3,458 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

765,000 

4 ขุดลอกคลองและวัชพืช
ภายในต าบล (คลองหนอง
เหล็ก ช่วงปากไหล่)  
หมู่ที่ 6-7 ต าบลท่าโพธิ์
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ขุดลอกคลอง ปากคลองเดิม 
กว้างเฉลี่ย 32 เมตร  
พื้นคลองกว้างเฉลี่ย 26 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2 ยาว 770 เมตร 

1,971,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดลอกคลอง เพื่อสนับสนุนการกักเก็บน้ า
และการท าเกษตรในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,150 คน และเกษตรกร 3,458 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,971,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 วางท่อระบายน้ าพร้อม
ก่อสร้างถนนผิวจราจร  
ค.ส.ล. สายตอนบนหนอง
ขาม ถึงเขตต าบลบึงพระ 
และต าบลวัดจันทร์ หมู่ที่ 2 
บ้านวังส้มซ่า ต าบลทา่โพธิ ์
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร  
จ านวน 40 ท่อน และวางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร  
จ านวน 1,031 ท่อน บ่อพกัสองทาง  
จ านวน 43 บ่อ งานผิวจราจร ค.ส.ล. 
- ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้ง
ละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,973.28 ตารางเมตร  
- ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 582 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้ง
ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 2,910 ตารางเมตร 

6,543,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อระบายน้ าพร้อมกอ่สร้างถนนผิว
จราจร ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร 
การสัญจร และแก้ไชปัญหาน้ าทว่มขังพืน้ที่นาข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน และ
เกษตรกร 2,500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

6,543,000 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุก 
ภายในต าบลบ้านกร่าง  
สายแมว่ัง หมู่ที่ 10  
บ้านแม่ระหัน ต าบลบา้น
กร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 11,400 ตารางเมตร 

5,686,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกรา่ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว และพืชผลการเกษตรอื่นๆ) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
และเกษตรกร 800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

5,686,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ศาลาวัดเด่นโบสถ์ หมู่ที่ 1 
บ้านเด่นโบสถ์ ต าบลบ้าน
กร่าง อ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ช่วงที่ 1 กวา้ง  4 เมตร ยาว 295 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,890 ตารางเมตร 

1,382,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกรา่ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และพืชผลอื่น ๆ) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,382,000 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกส์รอบบึงหนอง
ไผ่ล้อม พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บึงหนองไผ่ล้อมที่ดิน
สาธารณประโยชน์ของต าบล 
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์  
กว้าง 6.50 เมตร ยาว 1,470 เมตร  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองไผ่ล้อม 

5,539,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพระ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ 
ติกส์รอบบึงหนองไผ่ล้อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวกใน
การสัญจร และเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาบึงไผ่ล้อมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 18,592 คน และเกษตรกร 3,458 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

5,539,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยพูลโพธิ์  
หมู่ที่ 7 ต าบลวัดจันทร์ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 438 เมตร  
หนาเฉลี่ย 15 เซนติเมตร  
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,314 ตารางเมตร 

626,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดจันทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ล าไย และขา้วโพด) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
และเกษตรกร 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

626,700 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายริมแม่น้ าน่าน  
หมู่ที่ 3 
บ้านยางโทนตะวันออก 
ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 347 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1,388 ตารางเมตร 
ไหล่ทาง 0.00 - 0.50 เมตร 

938,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดพริก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม
แม่น้ าน่าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัติวิถ ี
บ้านยางโทนตะวันออก กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,050 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที  

938,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
บ้านนายกล้วย แตงหม ี 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านป่า 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
รหัสสายทาง พล.ถ. 67-027 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายกล้วย 
แตงหมี  กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,800 ตารางเมตร 

834,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
477 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

834,000 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
หนองกระทุ่มไปเนินมะคึด 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านป่า 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก รหัส
สายทาง พล.ถ. 67-064 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกว้าง 4 เมตร  
ยาว 361 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมหูช้าง หรือมพีื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,440 ตารางเมตร 

673,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านปา่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
477 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

673,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย
ดีสมบรูณ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 
ต าบลปากโทก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 327 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.เมตร  
พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้ง 2 ข้าง ปรับตาม
สภาพพื้นทีก่วา้งเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร 

633,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากโทก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อส่งเสริมการสัญจร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,872 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

633,000 

14 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายริมแม่น้ านา่น หมู่ที ่4 
ต าบลปากโทก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาว 107.4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 429.6 ตารางเมตร 
โดยซ่อมเป็นช่วง ๆ ตามแผนผังจุดเสีย และ
ลงดินไหล่ทาง 

261,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากโทก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม
แม่น้ าน่าน เพือ่ส่งเสริมการสัญจรและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
4,872 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

261,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าไฟฟ้า บ้านแสงดาว  
หมู่ที่ 4 ต าบลปากโทก 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านแสงดาว หมู่ที่ 4  
1. ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า 
ด้วยการเทดาดทับ หนา 5 เซนติเมตร  
ยาว 545 เมตร  
2. ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า ด้วยการเท
ดาดทับหนา 5 เซนติเมตร ยาว 545 เมตร  
3. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บตู้ควบคุม  

1,770,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากโทก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสูบน้ าให้เพยีงพอต่อการท าเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ า  
1,750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,770,000 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล) ซอยข้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ขอดอน 2 หมู่ที่ 5  
ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  
จ านวนไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

479,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขอดอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรภายในต าบลและพื้นที่
ใกล้เคียง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

479,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 จากบริเวณ
หน้าโรงเรียนฯ ถึงถนนเรียบ
แม่น้ าน่าน หมู่ที่ 4 
บ้านบางขวญัม้า  
ต าบลวังน้ าคู้  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 379 เมตร หนา 0.15 เมตร  
รวมพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,516 
ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหู
ช้างทั้งสองข้าง หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรตี 
ไม่น้อย 15 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้าง 0.20 เมตร หรือตามสภาพตาม
ความเหมาะสมของพื้นที ่พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

734,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังน้ าคู้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว 
อ้อย และขา้วโพด) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
315 คน เกษตรกร 105 คน และอื่น ๆ 84 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

734,400 

18 ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ประปาหมู่ที่บา้น หมู่ที ่6 
บ้านโฉงใต้ อ าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหา
ภัยแล้ง ความลึก 100 ใช้ PVC 6 นิ้ว 

252,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสลุด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อสนับสนุนการเลี้ยง
สัตว์น้ า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

252,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
เลียบคลองหนองหม้อแกง 
หมู่ที่ 8 บ้านยุ้งข้าว ต าบล
โคกสลุด อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

2,594,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสลุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว อ้อย และข้าวโพด) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,080 คน และเกษตรกร 1,080 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,594,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
เลียบคลองหนองถ้ า หมู่ที ่7 
บ้านโฉงกลาง  
ต าบลโคกสลุด 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,070 เมตร 

3,521,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสลุด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร 
(ข้าว อ้อย และข้าวโพด) กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 1,080 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

3,521,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายมัน ลอ
สวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลสนาม
คลี อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 320 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 
ไม่น้อยกวา่ 960 ตารางเมตร 

475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสนามคลี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน 
และเกษตรกร 500 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

475,000 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนานายมน ู- นา
นางทองเนียบ 
หมู่ที่ 5 ต าบลสนามคลี 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 
ไม่น้อยกวา่ 864 ตารางเมตร 

427,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลสนามคลี 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด พริก) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน และเกษตรกร 500 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

427,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองหญ้า หมู่ที่ 9 
บ้านย่านโนนไพร ต าบลบา้น
ไร่ อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,345 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

4,260,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว กลว้ย) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

4,260,700 

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 12 บ้านคลองเป็ด ถึง
บ้านตระกูลสามนาง รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น  
พล.ถ. 78 - 004 

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,760 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,560 ตารางเมตร 

5,966,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังพิกุล 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
1,365 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

5,966,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นห้วยทราย
เหนือ - แยกทางหลวง
หมายเลข 12 หมู่ที่ 6 ต าบล
ห้วยเฮ้ีย อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ห้วยทรายเหนือ - แยกทางหลวงหมายเลข 
12 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 5,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

12,344,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยเฮ้ีย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด)  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
2,049 คน 706 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

12,344,000 

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
น้ าตอน -บ้านน้ าแจ้งพัฒนา 
หมู่ที่ 15 ต าบลนาบัว  
เช่ือม หมู่ที่ 2 บ้านน้ าพริก 
ต าบลยางโกลน  
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
ช่วง กม.0+650 ถึง กม.5+300 ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
ระยะทาง 4,650 เมตร ชั้นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  
ศก. 1 เมตร จ านวน 8 ท่อน 

9,803,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกรในพื้นที ่    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

9,803,700 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยฮ่อม หมู่ที่ 
13 ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

4,798,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด ยางพารา)  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 250 ครัวเรือน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

4,798,100 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา้วัดหนอง
กระดาษ -บ้านนางสมจิตร 
เขียวกระตา่ย 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดาษ 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนคร
ไทย จังหวัดพษิณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร 624 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลเจ้า หมู่ที ่5 
บ้านพร้าว ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอนครไทย   
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
671 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหวา่งต าบล 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ าพริ  
ต าบลยางโกลน เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 13 บ้านไร่พัฒนา 
ต าบลนาบัว (สายนาโพธิ์) 
ต าบลยางโกลน 
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

3,327,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโกลน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่างต าบล เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน  
เกษตรกร 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

3,327,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนแอสฟัลตกิส์
คอนกรีต ถนนสายหนองช้าง
ตาย ไปทางบา้นผู้พันเปียก 
ถึงเขตติดต่อ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลตกิส์คอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,500 เมตร พร้อมหูช้าง 30 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 438 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,752 ตารางเมตร 

1,997,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มนัส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 340 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,997,800 

32 งานซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกส์คอนกรีต  
สามแยกหนองทุ่ม หมู่ที ่12 
ต าบลท่างาม  
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลตกิส์
คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 312 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร 

631,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกสค์อนกรีต 
เพื่อการสัญจรและและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มันส าปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

631,900 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า 
จากซอย 6 ตั้งแต่บ้านนาง
จ าปี อินแกว้ ถึงบา้นนาย
ทองปลิว อุ่นเรือน หมู่ที่ 3 
ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ ์
จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจร 1,300 
ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 0.20-0.50 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น 3 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน 313 ท่อน และบ่อพกั 24 บ่อ  

1,647,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและและขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(มันส าปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,647,500 

34 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หลังป้อมจุดตรวจต าบลหิน
ลาดไปกลุ่มหนองแหน  
(หมู่ที่ 3) ต าบลหินลาด 
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยาสายหลังป้อมจุดตรวจ
ต าบลหินลาดไปกลุ่มหนองแหน (หมู่ที่ 3) 
ขนาดความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร 

7,689,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินลาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (มันส าปะหลัง ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน 
และผู้ประกอบการ 1 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

7,689,000 



 เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 18/46 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง พล.ถ.43-011  
สายบ้านสวนป่าน หมู่ที่ 1 
ถึงบ้านหัวคงคา หมู่ที ่10 
ต าบลท่างาม  
อ าเภอวัดโบสถ ์
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางรวม 715 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

2,127,000 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อการสัญจรและและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(มันส าปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,250 คน และผู้ประกอบการ 1 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,127,000 

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
จากประปาหมู่ที่บ.ไปที่
สาธารณะประโยชน ์หมู่ที่ 1 
บ้านโคกสมอ  
ต าบลดงประค า 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว อ้อย) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จาก
บ้านนางสนม อยู่คง ถึงบ้าน
นายถาวร สารีค า 
หมู่ที่ 2 ต าบลดงประค า 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการ
สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

495,000 

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไป
อ่างเก็บน้ าหว้ย เค้าเล่า  
หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดง  
ต าบลดงประค า  
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

499,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า จากบ้าน
นายวันชยั บุญเรือง - สี่แยก
บ้านเนินบ่อทอง 
หมู่ที่ 2 บ้านศรีเจริญ  
ต าบลทับยายเชียง  
อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่  
2,400 ตารางเมตร 

1,146,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับยายเชียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าในชุมชน เพื่อสนับสนุนการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ถั่ว อ้อย) 
และสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมขน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,146,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเร่ิมต้นจาถนนลาดยาง
บ้านเขาน้ าสุด คลองช้างถึง
ถนน คสล.บริเวณที่ดินนาย
แสวง ดาค าแสง หมู่ที่ 6 
บ้านเขาน้ าสุด ต าบลทับยาย
เชียง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่  
2,400 ตารางเมตร 

1,464,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับยายเชียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด ถั่ว อ้อย) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  
จ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,464,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การคมนาคมขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวกว้าง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

8,470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรหมพิราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด 
ถั่ว) กลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร 650 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

8,470,000 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
มะเกลือ ศรีภิรมย ์เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 8 อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 8 อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

2,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีภิรมย ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี บ้านคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,500 คน เกษตรกร 1,800 คน 
และผู้ประกอบการ 90 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,960,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนดินลงดินลูกรัง 
และเท คสล. สายบา้นนาง
ระเวง คงปาน ถึงบ้านนาย
โม่ง คงปาน  

ก่อสร้างถนนดินลงดินลูกรัง และเท คสล. 
ความกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 74 เมตร 

156,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนดินลงดินลูกรัง และเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 248 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

156,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองชลประทาน 
ถึงบ้านนายอุดมอยูย่ัง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร 
  

236,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 268 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

236,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัดคลองตาล
หลังป่าช้า ถึงคลองส่งน้ า
ชลประทาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร 
  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 248 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

498,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายทองหล่อ 
-โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา้ง 3.50 เมตร ยาว131 เมตร 
  

253,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 248 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

253,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนบ้านหอกลอง 
ซอย 1 หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง
ท้องถิ่นพล. ถ. 102-03  
บ้านหอกลอง ต าบลอกลอง 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร 

1,756,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหอกลอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร 
554 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,756,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนบ้านกระบังซอย 
ซอย 3 หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง
ท้องถิ่น พล.ถ. 102-15  
บ้านกระบังต าบลหอกลอง 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
2,400 ตารางเมตร  

1,171,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหอกลอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,378 คน 475 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,171,000 



 เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 25/46 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1143 ตรงข้ามวัด
โพนไทรงาม - ถนนชาติ
ตระการ (สายเก่า) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 3,630 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ไม่น้อยกวา่ 21,789 ตารางเมตร 

11,132,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลป่าแดง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (มันส าปะหลัง)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,574 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

11,132,000 

50 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองห้วย
ไผ่ดัก (มข 2527) หมู่ที่ 1 
บ้านสวนเม่ียง ต าบลสวน
เมี่ยง อ าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น สันฝายสูง 2 เมตร  
กว้าง 20 เมตร ผนังสูง 3.5 เมตร 

1,014,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนเม่ียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นเพื่อกกัเก็บน้ า และ
สนับสนุนการท าเกษตร (มันส าปะหลัง) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 594 คน 266 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,014,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองห้วย
ไผ่ดัก (มข 2527) หมู่ที่ 2 
บ้านหนองขาหยา่ง  
ต าบลสวนเม่ียง 
อ าเภอชาติตระการ  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น สันฝายสูง 1 เมตร  
กว้าง 10 เมตร ผนังสูง 2.5 เมตร 

533,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนเม่ียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อกักเกบ็น้ าไว้ใช้ และ
เพื่อการท าเกษตร (มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 765 คน 228 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

533,000 

52 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านขวดน้ ามัน - บ้าน
บุ่งผล า ต าบลบ่อภาค 
อ าเภอชาติตระการ  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 350 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

1,267,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อภาค 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเปน็
ประชาชน 2,554 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,267,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เลียบคลองบ้านมุงสะพาน
ซอยเทศบาล 2 ถึงซอย
เทศบาล 8  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 4,820  
ตารางเมตร เสริมไหล่ทางทั้งสองข้างเฉลี่ย
ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือจ านวน
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 241 ลูกบาศก์เมตร 

2,239,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเนิน
มะปราง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง มะม่วง) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 588 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

2,239,000 

54 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสายบา้นหวัขัว 
หมู่ที่ 1 ต าบลพันเสา อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพษิณุโลก 

ซ่อมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกวา้ง  
6 เมตร  ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1 เมตร 
ระยะทาง 2,820 เมตร 

9,268,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพันเสา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว อ้อย) กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 1,468 คน 
เกษตรกร 850 คน และอื่น ๆ 5 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

9,268,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
นางพญา รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พล.ถ.22-013 
หมู่ที่ 10 บ้านนางพญา 
ต าบลคุยม่วง 
อ าเภอบางระก า  
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
11,400 ตารางเมตร 

5,234,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด อ้อย) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

5,234,000 

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรีต สายบ้านย่าน
ใหญ่ ถึง บ้านใหม่กรุงทอง 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่านางงาม 
อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,300 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

12,634,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่านางงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว ข้าวโพด) กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
5,781 คน เกษตรกร 450 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

12,634,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายบา้นหนอง
นา หมู่ที่ 6 ถึงบ้านดงยาง 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อทอง 
เช่ือมต่อกับบ้านบอนแดง  
ต าบลพันเสา อ าเภอบาง
ระก าจังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระยะทางยาว 840 เมตร จ านวน 1 สาย  

2,980,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว อ้อย ขา้วโพด) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,568 คน เกษตรกร 450 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,980,000 

58 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ASPHALT CONCRETE 
สายบ้านแยง - หนองหิน 
บ้านทัศนานคร -บ้านบาง
กลางท่าวพัฒนา หมู่ที่ 11 - 
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านแยง 
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRET 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
ยาว 1.405 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
ยาว 0.600 กิโลเมตร 

9,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบ้านแยง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT 
CONCRETE ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (สับปะรด เงาะ ทเุรียน มะไฟ 
ยางพารา) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

9,960,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 งานบูรณะผิวทางจราจรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 
ทางหลวงหมายเลข 1281 
ตอนบางระก า - บ่อทอง 

ก่อสร้างซ่อมแซมทางหลวงที่ช ารุดเสียหาย 
จนถึงชั้นพื้นทางมากจนไม่สามารถท าการ
แก้ไขด้วยงานบ ารุงพิเศษ PAVEMENT IN - 
PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH  
(ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอนควบคุม 
0100 ตอน บางระก า - บ่อทอง)  
กม.9+675 - กม.12+305  
ขนาดถนนกว้าง 7 เมตร  
และไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 

18,000,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที ่1 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างซ่อมแซมทางหลวงที่ช ารุดเสียหาย
มากจนถึงชั้นพื้นทาง เพื่อให้ถนนสามารถรองรับ
ปริมาณจราจรได้มากขึ้น และเช่ือมต่อกบัทางหลวง
สายหลัก หมายเลข 117 และโครงข่ายสี่แยก 
อินโดจีน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร (อ้อย  
มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่
อ าเภอบางระก า 79,741 คน 20,646 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

18,000,000 

60 ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลอง
ส่งน้ า PR. - 10.6R. (C-9) 
กม.0+030 - 2+020  
ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ า  
PR. - 10.6R. (C-9) กม.0+030 - 2+020 
จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.99 กิโลเมตร  
โดยการถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 

1,765,000 จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ าและ 
บ ารุงรักษา 
พลายชุมพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นสมควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ า เพื่อเพิ่มความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรเข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร(ข้าว) กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าชา้ง จ านวน  
9,340 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าวบริเวณคลองส่ง
น้ าสาย C-9  จ านวน 500 คน 120 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,765,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โดยวธิี Pavement in- 
Place Recycling) สาย 
พล.ถ. 1-0036 แยกทาง
หลวงหมายเลข 1143 - 
บ้านนาตาจูม อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอส
ฟัลท ์
ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement in - 
Place Recycling) สาย พล.ถ. 1-0036 
แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ้านนาตา
จูม อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,800 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
1 - 1.5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 32,165 ตารางเมตร  

14,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยั
ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
(อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว ขา้วโพด ยางพารา ปาล์ม) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 32,528 คน  
8,132 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

14,990,000 

62 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (โดยวธิ ีPavement in- 
Place Recycling)  
สาย พล.ถ. 1-0022 บ้าน
หนองห้าง - หนองไผ ่ 
อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก  

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวธิ ีPavement in-
Place Recycling) สาย พล.ถ. 1-0022 
สาย พล.ถ. 1-0022 บ้านหนองห้าง - หนอง
ไผ่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ระยะทางตลอดสาย 16.500 กิโลเมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร  
ไหล่ทาง กว้างขา้งละ 1 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
20,500 ตารางเมตร 

9,995,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว และไม้ผล) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
19,296 คน 4,824 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

9,995,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างปรับปรุงถนน
พระลือ ซอย 9/5  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคสล. หนา 0.15 เมตร  
กว้าง 3.50 - 4.50 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) 
ความยาว 364 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,462 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.60 เมตร มีบ่อพัก ทุกระยะ 12.00 เมตร 
ยาว 364 เมตร 

2,013,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร และเป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,198 คน  
และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

2,013,000 

64 ก่อสร้างปรับปรุงถนนประชา
อุทิศ (ซอยขุนศึก)  
ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน หนา 0.15 เมตร  
กว้าง 5.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.)  
ความยาว 252 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,260 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 
เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร  
ยาว 252 เมตร ตามแบบแปลน 

1,828,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร และเป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,776 คน 
และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,828,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างปรับปรุงถนนศรี
ธรรมไตรปิฏก ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีธรรมไตรปิฏก  
(ตั้งแต่โรงแรมลาพาโลมาถึงร้านกาแฟอเม
ซอน) โดยปูผวิแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม หนา 0.05 เมตร  
กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร 
ความยาว 184 เมตร 

637,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนน ช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และเป็นเส้นทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,783 คน 
และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

637,000 

66 ก่อสร้างปรับปรุงถนนราช
มนู  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนราชมนู โดยปูผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผวิจราจรเดิม  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
กว้าง 5.50 - 8.00 เมตร 
ความยาว 454 เมตร 

1,545,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และเป็นเส้นทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,910 คน 
และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

1,545,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบ
ทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกหลัง
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟฝั่ง 
ทิศตะวันตกหลังโรงพยาบาลพุทธชินราช 
(แยกถนนราเมศวรถึงแยกถนนบึงพระ)  
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
กว้าง 9.00 - 9.50 เมตร  
ความยาว 1,045 เมตร 

5,569,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และเป็นเส้นทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,005 คน 
และผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

5,569,000 

68 วางท่อเมนน้ าประปา PVC 
ขนาด 6 นิ้ว ถนนมาลาเบี่ยง
ทั้งสองฝ่ัง ตั้งแต่ถนน
สนามบินถึงถนนศรีสุริโยทัย 

วางท่อจ่ายน้ าประปา PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ถนนมาลา
เบี่ยงทั้งสองฝ่ัง ตั้งแต่ถนนสนามบินถึงถนน
ศรีสุริโยทัย ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 1,150 
เมตร 

1,039,500 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อเมนน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอปุโภคบริโภคและประกอบอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน120 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,039,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 วางท่อเมนน้ าประปา PVC 
ขนาด 4 นิ้ว ถนนศรีธรรม
ไตรปิฏก ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่
ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ถึง
ถนนบรมไตรโลกนารถ 

วางท่อจ่ายน้ าประปา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)  
ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่
ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ถึงถนนบรมไตรโลก
นารถ ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 260 เมตร 

211,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อเมนน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอปุโภคบริโภคและประกอบอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 30 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

211,000 

70 วางท่อเมนน้ าประปา PVC 
ขนาด8 นิ้ว ถนนบึง
พระจันทร์ฝ่ังใต้ ตั้งแต่ถนน
บรมไตรโลกนารถถึง 
แอททรีคอนโด 

วางท่อเมนน้ าประปา PVC ขนาด 8 นิ้ว 
ถนนบึงพระจันทร์ฝ่ังใต้ ตั้งแต่ถนนบรมไตร
โลกนารถถึงแอททรีคอนโด ระยะทางรวม 
ไม่น้อยกวา่ 291 เมตร 

1,996,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อเมนน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการอปุโภคบริโภคและประกอบอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

1,996,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาด
ยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิมพร้อมขยาย
ไหล่ทาง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 
9 ต าบลอรัญญิก อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมพร้อมขยาย
ไหล่ทาง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 9 ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 3,300 ตารางเมตร พร้อมปา้ย 

2,320,000 เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองอรัญญิก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร และขนส่งผลผลิตการเกษตร (ขา้ว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,320,000 

72 ขยายเขตท่อเมนประปา  
หมู่ที่ 4 ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

วางท่อเมนประปา ขนาด 6 นิ้ว  
ยาว 6,502 เมตร 

6,775,000 เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองอรัญญิก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อเมนน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอในการอุปโภค บรโิภค และประกอบ
อาชีพอย่างทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
1,243 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

6,775,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  
ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

เจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า 

2,992,000 เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองอรัญญิก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพยีงพอในการอุปโภค
และ บริโภค และประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,348 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,992,000 

74 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8  
ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5  
ลึก 100 เมตร  จ านวน 4 บ่อ  
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  

1,604,400 เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลเมืองอรัญญิก 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพยีงพอในการอุปโภค
และบริโภค และประกอบอาชีพ กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 1,243 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,604,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สายพิษณุโลก - 
ก าแพงดิน หมู่ที่ 6 - 8 
ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 3,495.00 เมตร  หนา 5 เซนติเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

7,232,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดพริก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร  (ข้าว และอ้อย) 
และเช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

7,232,200 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟา้ บา้นไผ่ค่อม 
หมู่ที่ 1 ต าบลปากโทก 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ าคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 ยาว 107 เมตร 
ช่วงที่ 2 ยาว 76 เมตร 
ช่วงที่ 3 ยาว 197 เมตร  
ติดต้ังสายไฟ แพสูบน้ าและอุปกรณ์ 

393,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากโทก 

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าทดแทนของเดิมที่ช ารุด เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 2,077 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

393,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล) จากถนนซอย
อาชีพ ถึงถนนสิงหวัฒน์  
หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่ขอดอน 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.  
กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.  
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่ 
ค.ส.ล. รวมกันไม่น้อยกวา่ 650 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที ่  

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขอดอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร 
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 4,134 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

492,000 

78 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรแก้ปญัหาภัยแล้ง 
บริเวณบึงช้าง 
หมู่ที่ 1 บ้านบึงล า  
ต าบลนครป่าหมาก  
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัย
แล้ง ความลึก 100 เมตร ใช้ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครป่าหมาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
ช่วยแก้ปัญหาภยัแล้ง เกษตรกรมีน้ าเพยีงพอในการ
ปลูกพืช (ขา้ว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ชว่ยให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จ านวน 325 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 
  

428,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรแก้ปญัหาภัยแล้ง 
บริเวณคลองอ้ายโม ่ 
หมู่ที่ 7 บ้านโกรงเกรง 
ต าบลนครป่าหมาก 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัย
แล้ง ความลึก 100 เมตร ใช้ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครป่าหมาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อแก้ปัญหาภยัแล้ง เกษตรกรมีน้ าเพียงพอในการ
ปลูกพืช (ขา้ว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และ 
สามารถประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร 281 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

428,000 

80 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรแก้ปญัหาภัยแล้ง 
บริเวณคลองสลุ หมู่ที่ 8 
บ้านโกรงเกรง 
ต าบลนครป่าหมาก 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัย
แล้ง ความลึก 100 ใช้ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

428,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครป่าหมาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการเจาะบ่อบาดาลแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อแก้ปัญหาภยัแล้ง เกษตรกรมีน้ าเพียงพอในการ
ปลูกพืช (ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
จ านวน 290 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

428,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบึง
กบ ระยะ 2 หมู่ที่ 6 บ้านน้ า
ลัด ต าบลบ้านพรา้ว อ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร 

532,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร และการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 419 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

532,000 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศาลปู ่หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยทรายทอง ต าบล
บ้านพร้าว  
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจร และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์ม)  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 721 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาป่ายาง - นาตา
เหลือ หมู่ที่ 7 บ้านหว้ย
ทรายทอง ต าบลบ้านพร้าว 
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร 
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด 
ปาล์ม) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 721 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

500,000 

84 งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลติกส์คอนกรีต  
หลวงพ่อเพชร ซอย 1 
หมู่ที่ 3 ต าบลท้อแท้  
อ าเภอวัดโบสถ ์
จังหวัดพิษณุโลก 

งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 512 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,792 ตารางเมตร 

913,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

913,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลติกส์คอนกรีต หลวงพ่อ
เพชร ซอย 2 (เต้าเจี้ยว)  
หมู่ที่ 3 ต าบลท้อแท ้
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 527 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,108 ตารางเมตร 

1,051,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร 
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,051,300 

86 งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลติกส์คอนกรีต  
ซอย 3 ต าบลท้อแท ้
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 

407,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร 
และ ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

407,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่บ้านอู่ทอง 
หมู่ที่ 4 ต าบลวัดโบสถ ์
อ าเภอวัดโบสถ ์
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 206 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจรหกับอ่พัก
ไม่น้อยกวา่ 809 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน 194 ท่อน และบ่อพกั 15 บ่อ 

817,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัใน 
การสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) 
และลดปัญหาอุทกภยัในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

817,700 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า 
หลวงพ่อเพชร ซอย 4  
หมู่ที่ 3 ต าบลท้อแท ้
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า กวา้ง 4 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นผิวจราจร  
1.552 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง  
0.20 - 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 368 ท่อน และบ่อพกั 
28 บ่อ 

1,699,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัดโบสถ ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ าเพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว)  และลดปญัหา
อุทกภยัในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

1,699,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวง
แหวน หมู่ที่ 4 บ้านปา่แดง 
ต าบลดงประค า 
อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 220 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงประค า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร 
และขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด  
ถั่ว ออ้ย) และรองรับการท่องเท่ียวในชมุชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

490,000 

90 ก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่
บ้าน (แบบบาดาล ขนาด
ใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านท้ายยาง 
ต าบลมะต้อง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่  
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

2,723,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะต้อง 

1) หน่วยงานภาครัฐ  เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่ทีบ่้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภคบริโภค และ
ประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 197 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,723,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ค.ส.ล. ซอยถ้ าเดือนถ้ าดาว 
หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้  
ต าบลบ้านมุง  
อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.9 เมตร ยาว 408 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.9 เมตร ยาว 441 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.9 เมตร ยาว 760 เมตร 
รวมมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,124 
ตารางเมตร 

2,039,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ้านมุง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร และขนส่งสินค้าเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง มะมว่ง) เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกร  
1,464 คน 483 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้ทันที 

2,039,000 

รวม 91 โครงการ 265,209,376  265,209,376 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพิษณุโลก 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาประสิทธภิาพสินค้า
เกษตรปลอดภัยอินทรีย์ใน
พื้นที่  

จัดท าแปลงส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยั
จากสารเคม ีจ านวน 1 แห่ง พื้นที่ 20 ไร ่

500,000 จังหวัดพิษณุโลก ที่ท าการปกครองอ าเภอ
วัดโบสถ์/ส านกังาน

เกษตรอ าเภอวัดโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าแปลง
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยัจากสารเคมี ขาดการ
ระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายชัดเจน ไม่แสดงถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  และไม่เป็นภารกิจของ
หน่วยด าเนินการ 

  

2 สร้างนวัตกรรมใหม่การปลูก
ผักไฮโดรโปรนิกส์ บ้านทา่
ปากหว้ย หมู่ที ่7  
ต าบลหินลาด  
อ าเภอวัดโบสถ ์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

1.จัดท าโรงเรือนกางมุ้งเพื่อการเกษตร พื้นที่
แปลงผัก 
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
ผัก วัสดุอุปกรณ์การปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์ 
ปุ๋ยเคมีละลายน้ าและถังบรรจุน้ าส ารอง 

500,000 จังหวัดพิษณุโลก ที่ท าการปกครองอ าเภอ
วัดโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
โรงเรือนกางมุ้งเพื่อการเกษตร พื้นที่แปลงผัก และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ขาดการระบจุ านวน
กลุ่มเปูาหมายชัดเจน ไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน และไม่เป็นภารกิจของ
หน่วยด าเนินการ 
   

  

3 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะแรงงาน 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะฝมีือ
แรงงาน 
2. กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะฝมีือ
แรงงานหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
3. กิจกรรมรับรองความรู้ความสามารถ 

2,411,000 จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 9 พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะยกระดับฝีมอืแรงงาน ซ่ึงไม่ได้ระบุ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ชัดเจน และไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนทีช่ัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์การขนส่งทางรถยนต ์
(พนักงานขับรถบรรทุก) เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด "เมอืงบริการ
สี่แยกอินโดจีนพิษณุโลก" 

1. ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุก 
 60 คน/ปี 
2. ทดสอบฝีมือแรงงานให้กับพนกังานขบั
รถบรรทุก 60 คน/ปี 

11,065,000 จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 9 พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
หลักสูตรและทดสอบฝีมือแรงงานพนกังานขับ
รถบรรทุก งบประมาณส่วนใหญ่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง
ชุดฝึกและทดสอบฝีมือแรงงานพนกังานขับ
รถบรรทุกซิมมูเลเตอร์ และปรับปรุงสถานที่  
ซ่ึงไม่แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที ่
  
  

  

5 ส่งเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัย 

ด าเนินการในพื้นที่ อ าเภอบางกระทุ่ม และ 
อ าเภอพรหมพิราม ประกอบด้วย 
1. จัดอบรมแกนน ากลุ่มเกษตรกรเกีย่วกับ
การผลิตพืชผักปลอดภัย และการบริหาร
จัดการกลุ่ม จ านวน 60 คน 
2. จัดท าแปลงเรียนรู้ 11 แปลง แก่กลุ่ม
เกษตรกร 11 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
1) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที ่1 ต าบลนครปุา
หมาก อ าเภอบางกระทุ่ม  
2) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที ่5 ต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
3) กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเนินกุ่ม
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที ่1 ต าบลเนินกุ่ม  
อ าเภอบางกระทุ่ม  

5,013,700 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการผลิต
พืชปลอดภยั โดยการอบรมแกนน ากลุ่มเกษตรกร 
และจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย 11 
แปลง ไม่ระบุผลส าเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกสร้างโรงเรือน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชและสมุนไพร
เกษตรไทยยั่งยืน หมู่ที ่5 ต าบลบ้านไร่ 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
5) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที ่10 ต าบลโคกสลุด 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
6) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที ่11  
ต าบลนครปุาหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม  
7) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที ่8 ต าบลวัดตายม 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
8) โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา หมู่ที่ 4 ต าบลเนิน
กุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม  
9) กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย หมู่ที ่6  
ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม  
10) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน โรงพยาบาลต าบลบา้นสันติบันเทิง 
หมู่ที่ 7 ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุม่ 
11) กลุ่มผู้ปลูกผักบา้นห้วยน่าอยู่ หมู่ที่ 6 
ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรหมพิราม   
3. เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด  
4. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล
โครงการ 

         



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 4/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยง
ปลาดุกในกระชังบก 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลา
ดุกในกระชังบกใน 9 อ าเภอ จ านวน 9 รุ่น 
รุ่นละ 2 วัน 

567,400 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานประมงจังหวัด
พิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลาดุก แต่ไม่แสดงถึงการ
สร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น     

  

7 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเล้ียง
ปลากัดสวยงามจังหวัด
พิษณุโลกเช่ือมโยงตลาด 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลา
กัดสวยงามที่ได้รับผลกระทบจาการระบาด
เช้ือโควิด 2019 จ านวน 3 วัน หลกัสูตรการ
เพิ่มศักยภาพการผลิต การจัดการฐานขอ้มูล 
การบริหารและจัดตั้งกลุ่ม และการจัดท า
ระบบตลาดออนไลน ์

380,300 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานประมงจังหวัด
พิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้
ความรู้เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลากัดสวยงาม ซ่ึงไม่
แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรม
ที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 5/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 เช่ือมโยงโลจิสติกส์ปลากัด
จังหวัดพิษณุโลกสู่ตลาดยุค
ใหม่ 

1. ออกแบบ Logistics Model เพื่อสินค้า
ปลากัดเพื่อสู่ตลาดยุคใหม่จ านวน 1 ต้นแบบ 
ในจังหวัดพิษณุโลกแบบมีส่วนรว่ม 
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย
และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลา
กัดเปูาหมายด้วยรูปแบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสป์ลากัดยุคใหม่ 
3. การจับคู่ธุรกจิระหว่างเกษตรกรผู้เล้ยง
ปลากัดผู้เข้าร่วมโครงการและตลาดสินค้า
ปลากัด 
4. จัดท ารูปเล่มรายงานต้นแบบกระบวนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ปลากัด พร้อมสื่อ
มัลติมีเดียของแต่ละต้นแบบ 

1,034,950 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานประมงจังหวัด
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกแบบ 
Logistics Model เพื่อสินค้าปลากัดเพือ่สู่ตลาดยุค
ใหม่ ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลัง
การอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 6/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาการผลิตอาหารสัตว ์
และยกระดบัการแปรรูป 
บรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสูงมูล
กระบือ 

1. ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยกีารผลิต
อาหารสัตวแ์ละการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูล
กระบือ  
2. ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ผลิตภณัฑ์
จากมูลกระบือต้นแบบ  
3. การบริหาร จัดการและติดตามประเมิน
โครงการโดยด าเนินการในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 2 กลุ่ม 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาควายไทยนคร
ปุาหมาก วัดตายม อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก  
(วงเงิน 519,625 บาท) 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาควายไทยสนาม
คลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
(วงเงิน 880,475 บาท) 

1,400,100 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ใม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวแ์ละการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลกระบือ และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมา
บริการ ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลัง
การอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

  

10 เศรษฐกิจฐานราก พัฒนา 
"เปราะบาง" สู ่ 
"ความเข้มแข็ง" 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนกลุ่ม
เปราะบางรุ่นละ 30 คน จ านวน 20 รุ่น  
รุ่นละ 3 วัน 

2,086,000 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพให้กบัประชาชน  กลุ่มเปราะบาง  
แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 7/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวภายใต้ฐานวิถี
ชีวิตใหม่  

ฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟแูละพัฒนาศกัยภาพการ
ท่องเที่ยวภายใต้ฐานวิถีชวีิตใหม ่ 
จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก ่
1) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมโดย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA  
2) หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การให้ความชว่ยเหลือนกัท่องเที่ยว 
3) หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการส่ือสารบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) และธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
4) หลักสูตรการน าเทคโนโลยีมาใช้โดย
ท างานในธุรกิจการท่องเท่ียว (จ านวน 2 รุ่น) 

2,100,000 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

  

12 มหกรรมสุขภาพและ
นวัตกรรมผู้สูงอายุ 2564 
"Health and Aging 
Innovation Expo 2021" 

มหกรรมสุขภาพและนวัตกรรมผู้สูงอาย ุ
2564 "Health and Aging Innovation 
Expo 2021" 
1. การจัดเสวนาทิศทางตลาดของธุรกิจ
บริการทางการแพทย ์ธุรกจิบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

1,708,700 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมสุขภาพและนวัตกรรมผู้สูงอาย ุ2564   
ซ่ึงมีการจัดเสวนาทิศทางตลาดธุรกิจบรกิารทาง
การแพทย ์และจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
ขาดการระบุผลส าเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ านวนมาก     

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 8/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เช่ือมโยงโลจิสติกส์
การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก
สู่ตลาดยุคใหม่ 

1. ออกแบบ logistics Model  
เพื่อสินค้าเกษตรจ านวน 1 ต้นแบบ  
ตามกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร 
2. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย
และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเปาูหมาย
ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ภาคเกษตรยุคใหม ่
3. จัดท ารูปเล่มรายงานต้นแบบกระบวนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรสู่
ตลาดยุคใหม่ 

500,000 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพิษณุโลก/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกแบบ 
logistics Model เพื่อสินค้าเกษตร (สับปะรด)  
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเปาูหมายและ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
  

  

14 พิษณุโลกลดทั้งเมือง 1. การส ารวจ ซักซ้อม สร้างความเข้าใจกับ
ร้านค้าสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทางด้านการจัดโปรโมชั่น 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้ของประชาชน
จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง 
3. จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้า  
Road Show 
4. ติดตามประเมินผลและการก ากับดแูล 

3,011,500 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด  งบรายจา่ยส่วนใหญเ่ป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในการจัดงานแสดงสินค้า ไม่แสดงถึง
ความชัดเจนหรือความเชื่อมโยงสู่การแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนมาก    
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 9/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ตลาดนัดชุมชนของดีวิถีคน
สองแคว จังหวัดพิษณุโลก 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยด าเนินงานตลาด
ชุมชน ของดีวิถีคนสองแคว  
(ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้) 
จ านวน 14 แห่ง 

2,064,600 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานตลาดนัดชุมชน 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ขาด
การระบุผลส าหรับของโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้อง รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
  

  

16 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนบ้านท่ามะเฟอืง หมู่ที่ 
1 และบ้านทา่ช้าง หมู่ที ่2 
ต าบลท่าช้างอ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 

1. อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
จัดการกลุ่ม และการท ากอ้นเห็ดนางฟูาจาก
ฟางข้าว 
2. สนับสนุนอุปกรณ์การท าก้อนเห็ดนางฟูา
จากฟางข้าวในชุมชน 

368,000 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ท าก้อนเห็ดนางฟาูจากฟางขา้ว และสนับสนุน
อุปกรณ์การท าก้อนเห็ดนางฟาูให้แก่ในกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือ
ปัจจัยการผลิตแจก ซ่ึงไม่แสดงถึงความชัดเจนหรือ
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น     

  

17 ส่งเสริมรายได้ชุมชนและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพดว้ย
การปลูกสมุนไพรและ
ศาสตร์การยืดเหยยีด เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด 19 

1. อบรมปลูกและแปรรูปสมุนไพร  
(5รุ่น 3 วัน) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์การยืดเหยียด
เพื่อปูองกันและฟื้นฟ ู

613,500 จังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน 
จังหวัดพิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกและแปรรูปสมุนไพรและศาสตร์การยืดเหยียด 
เพื่อต่อยอดการแปรรูปและน าความรู้มาใช้ฟื้นฟู
รักษาดูแลสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การประกอบ
อาชีพ  แต่ไม่แสดงการบริหารภายหลังการอบรมที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 10/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรสีห์  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรสีห์  
โดยปูผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
กว้าง 10.00 - 10.50 เมตร  
ความยาว 138.55 เมตร  
พร้อมทางเช่ือม 1,450 ตารางเมตร 

598,000 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุงถนน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

19 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า และบอ่พัก 
ถนนทางเข้า เทศบาลต าบล
ท่าทอง หมู่ที่ 6 ต าบลท่า
ทอง อ าเภอเมืองพษิณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างถนน คศล. ระยะ 0-556 เมตร  
กว้าง 7 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะ 556-566 เมตร  
ถนน คศล. กว้าง 9 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  
และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร ยาว 519 เมตร 

4,788,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลท่าทอง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพกั ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

20 ปรับปรุงบ่อน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่6,8,10,12 
ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อสร้างระบบสูบน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 4 แห่ง 

2,848,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดพริก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงบ่อ
น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร โดยก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 11/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 พัฒนาและยกระดับการ
สินค้าชุมชน และวิสาหกจิ
ชุมชนในต าบลวัดพริก  
หมู่ที่ 10 ต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

พัฒนาและยกระดับการสินค้าชุมชน และ
วิสาหกจิชุมชนในต าบลวัดพริก 

600,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดพริก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน  การด าเนินการเป็น
การจ้างเหมาฝกึอบรม  ซ่ึงแต่ไม่แสดงถึงการสร้าง
งานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชน        

  

22 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย
ทางหลวงแผ่นดิน 2013 
ต าบลหนองกะทา้ว  
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 7 เมตร  
ยาว 2,996 เมตร หนา 6 เซนติเมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ประกอบด้วย  
งานผิวจราจร งานเครื่องหมายจราจร งาน
ไฟฟูาส่องสว่าง 

12,710,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกะทา้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
จราจร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

23 ฝึกทักษะการซ่อมกาย
อุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการ "ศูนย ์ซ่อม สร้าง สุข" 

ฝึกทักษะการซ่อมกายอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการ "ศูนย์ ซ่อม สร้าง สุข" 

2,030,100 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกทักษะ
การซ่อมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิาร  
มีค่าใช้จ่ายต่อรายสูง และไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
สนับสนุนโครงการทหาร
พันธุ์ด ี(ค่ายสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนารถ) ระยะที่ 1 

ขุดสระเก็บน้ าแล้วขนยา้ยดินไปในจุดที่
ก าหนด ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อยและท าคันรอบสระเก็บน้ า  
ผิวลูกรังและวางท่อรับน้ า - ระบายน้ า 
ขนาด  1-0.60 X 9.0 เมตร  
จ านวน 2 แห่ง 

5,089,400 จังหวัดพิษณุโลก โครงการชลประทาน
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระน้ า
ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เป็นการ
ด าเนินการในพื้นที่ของส่วนราชการ ไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

25 ติดต้ังโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนน 
บริเวณถนนทางหลวง
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
หัวรอ 

ติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 
300 จุด ในถนนเส้นทางสู่การเกษตรและ
เส้นทางสู่การท่องเท่ียว 

21,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหัวรอ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

26 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar Cell) ในเขตต าบล
วัดจันทร์ (สายประชาอุทิศ  
หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 10 ) 

ติดต้ังเสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน 
จ านวน 38 ชุด 

3,242,906 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดจันทน ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ขุดลอกคลองโกรงเกรงใหญ่ 
หมู่ที่ 5 บ้านสามเรือน 
ต าบลนครปุาหมาก  
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก 

ขุดลอกคลองขนาดปากคลอง  
กว้าง 25.00 เมตร  
ท้องคลองกว้าง 19.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 180 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครปุาหมาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

 ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก
คลอง ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทัพบกแลว้ 
 

  

28 ฝึกอบรมการเพาะเห็ดใน
ขอนไม้ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ จ านวน 2 วัน แบ่งเป็น  
ภาคทฤษฏ ี1 วัน  
ภาคปฏิบัต ิ1 วัน กลุ่มเปูาหมาย 50 คน 

50,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก เป็นการฝึกอบรม
การเพาะเห็ดในขอนไม ้แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงาน
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

  

29 ฝึกอบรมแปรรูปอาหาร ฝึกอบรมให้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ จ านวน 2 วัน กลุ่มเปูาหมาย 50 คน 

80,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
แปรรูปอาหาร แต่ไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้าง
อาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 
  

  

30 ตั้งระบบโคมไฟถนน 40 
วัตต ์พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว 
(All in One Solar Street 
Light) จ านวน 16 ชุด  
หมู่ที่ 4 บ้านเนินไม้แดง  
ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังระบบโคมไฟถนน 40 วัตต์  
จ านวน 16 ชุด 

1,104,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชาล ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 14/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ตั้งระบบโคมไฟถนน  
40 วัตต ์พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียว (All in One Solar 
Street Light)  
จ านวน 10 ชุด หมู่ที่ 3  
บ้านคลองลึก ต าบลพันชาลี 
อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังระบบโคมไฟถนน 40 วัตต์  
จ านวน 10 ชุด 

690,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชาล ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน   

  

32 ตั้งระบบโคมไฟถนน 40 
วัตต ์พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว 
(All in One Solar Street 
Light) จ านวน 12 ชุด  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกาด า 
ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังระบบโคมไฟถนน 40 วัตต์  
จ านวน 12 ชุด 

828,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชาล ี

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
 

  

33 ติดต้ังโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ในถนนเส้นทางสู่
การเกษตรและเส้นทางสู่การ
ท่องเที่ยวที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น 

ติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
จ านวน 214 ชุด 

14,766,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังนกแอ่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ถนน
สาย 1248 หมู่ที่ 8 ถึง  
หมู่ที่ 10 ต าบลนครไทย 
อ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สาย 1248 หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10  
ต าบลนครไทยอ าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 111 ต้น 

9,323,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นครไทย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

35 ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) 
บริเวณหนองปูุ หมู่ที่ 7 
ต าบลนครไทย อ าเภอนคร
ไทยจังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซล่าเซล) บริเวณหนองปูุ หมู่ที่ 7  
ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 17 ต้น  

939,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
นครไทย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหัวนา ซอย 4  
หมู่ที่ 4 บ้านหัวนา รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น พล.ถ.56-043 
ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนคร
ไทย จังหวัดพษิณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหวันา ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านหวันา รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.56-043 ต าบลเนิน
เพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 

4,131,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเนินเพิ่ม 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน    

  

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากที่ดิน นายผุย ทอง
หมั่น ถึงถนนหมายเลข 11 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะคัง 
ต าบลทับยายเชียง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย
ไม่น้อยกวา่ 2,4.00 ตารางเมตร 

1,146,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับยายเชียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 16/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างโซล่า
เซลล์ภายในหมู่ที่ 13 ต าบล
ท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างล่าเซลล์ โดยใช้ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์ชนิดโคมถนน  
จ านวน 240 ชุด (ภายในต าบลทา่ช้าง) 

6,487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

39 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ถนนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลเนินมะปราง 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์  
จ านวน 15 ชุด โคมไฟถนนแอลอีด ี 
จ านวน 111 ชุด  

3,754,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเนิน
มะปราง 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
 

  

40 ติดต้ังโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ในถนนสายแยก
ทางหลวง 1295 - รักไทย 
(พล.ถ. 34-002) หมู่ที่ 2 
ต าบลชมพู อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต ์ เสาสูง 6 เมตร 
แบบเสากิ่งเด่ียว  ในถนนสายแยกทางหลวง 
1295 - รักไทย (พล.ถ. 34-002)  
จ านวน 112 ชุด 

7,728,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชมพ ู

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 17/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในถนนเส้นทางสู่การเกษตร
และเส้นสู่การท่องเท่ียวที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 5 
บ้านวัดแตน ต าบลชุมแสง
สงคราม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

เสาไฟฟูาแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์
การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น  
จ านวน 38 ชุด 

2,621,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสงสงคราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน    

  

42 ติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนน
แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่
และอุปกรณ์การประจุ
แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้
พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์แยกส่วนทาง
หลวง 1303- รอบผัง 1  
หมู่ที่ 11 บ้านศรีนครินทร์ 
ต าบลนิคมพัฒนา  
อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ
การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่นทางหลวง 
1303- รอบผัง 1 จ านวน 40 ชุด 

2,760,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมพัฒนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 18/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ติดต้ังโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ในถนนเส้นทางสู่
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกอก 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10  
ต าบลบึงกอก อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์  
จ านวน 55 ชุด 

3,795,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงกอก 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

44 ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ในถนนเส้นทางสู่
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 4-6 ต าบล
หนองกุลา อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต ์ 
เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดียว  
จ านวน 95 ชุด 

6,555,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุลา 

1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

45 สร้างงานเพื่อปรับปรุงที่อยู่
อาศัยผู้สูงอายุคนพกิาร และ
กลุ่มเปราะบาง  
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และคนพกิาร  
จังหวัดพิษณุโลก 

26,046,200 จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยแก่คนพิการ ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 19/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะเสริมความ
ปลอดภัยโดยสัญจรเขตพื้นที่
เทศบาลพิษณุโลกเพื่อ
ส่งเสริมการจ้างงาน  
จังหวัดพิษณุโลก 

ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ
เสริมความปลอดภัยโดยสัญจรเขตพื้นที่
เทศบาลพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 
จังหวัดพิษณุโลก 

48,417,500 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1) หน่วยงานภาครัฐ  ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
  

  

47 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 1114 - บ้านวังน้ า
ใส อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังแสงสว่างสายพล. 4007 แยกทาง
หลวงหมายเลข 1114 - บ้านวังน้ าใส  
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

9,240,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

48 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2011 แยกทางหลวง
หมายเลข12- บ้านไผ่ขอน้ า 
อ าเภอเมือง อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2011  
แยกทางหลวงหมายเลข 12- บ้านไผ่ขอน้ า  
อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

4,800,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 20/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 4024 แยกทางหลวง
หมายเลข1065 - บ้าน
ตะแบกงาม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 4024  
แยกทางหลวงหมายเลข 1065 -  
บ้านตะแบกงาม  
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

1,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

50 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2030 แยกทางหลวง
หมายเลข 11 - บ้านท่าดิน
แดง อ าเภอวังทอง, 
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2030 แยก
ทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านท่าดินแดง 
อ าเภอวังทอง,อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

1,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน  

  

51 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2032 แยกทางหลวง
หมายเลข 12 -บ้านวังส าโรง 
อ าเภอเมือง,อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2032  
แยกทางหลวงหมายเลข 12 -บ้านวังส าโรง  
อ าเภอเมือง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุลก 

4,580,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 21/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 2039 แยกทางหลวง
หมายเลข 12-ทุ่งโนนสน 
อ าเภอวังทอง,อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2039 แยก
ทางหลวงหมายเลข 12-ทุ่งโนนสน  
อ าเภอวังทอง  อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก 

4,500,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนือ่งจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

53 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 2043 แยกทางหลวง
หมายเลข 12-บ้านสนามคลี 
อ าเภอเมือง, 
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2043  
แยกทางหลวงหมายเลข 12-บ้านสนามคลี 
อ าเภอเมือง  อ าเภอบางกระทุ่ม  
จงัหวัดพิษณุโลก 

12,700,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

54 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2001 แยกทางหลวง
หมายเลข11-บ้านบึงพระ 
อ าเภอวังทอง,อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2001 แยก
ทางหลวงหมายเลข11-บ้านบึงพระ  
อ าเภอวังทอง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3,880,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 22/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2002 แยกทางหลวง
หมายเลข12-บ้านดงสมอ 
อ าเภอเมือง,อ าเภอพรหม
พิรามจังหวัดพษิณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2002 แยก
ทางหลวงหมายเลข12-บ้านดงสมอ อ าเภอ
เมือง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

6,300,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน  

  

56 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 4003 แยกทางหลวง
หมายเลข. 1086-บ้านกระ
บัง อ าเภอเมือง,อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล, 4003  
แยกทางหลวงหมายเลข. 1086-บ้านกระบัง 
อ าเภอเมือง  
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

4,400,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

57 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2005 แยกทางหลวง
หมายเลข 11- บ้านท่าหมื่น
ราม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2005 แยก
ทางหลวงหมายเลข 11-บ้านท่าหมื่นราม  
อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 

3,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  
  

  

58 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2015 แยกทางหลวง
หมายเลข 12-บ้านเนินสว่าง 
อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2015 แยก
ทางหลวงหมายเลข 12-บ้านเนินสว่าง 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

3,800,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 23/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่างสาย
พล. 2021 แยกทางหลวง
หมายเลข 11-บ้านวุ้งไพร 
อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2021 แยก
ทางหลวงหมายเลข11-บ้านวุ้งไพร  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

6,800,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

60 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 2022 แยกทางหลวง
หมายเลข 11-บ้านเข็ก 
อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2022 แยก
ทางหลวงหมายเลข11-บ้านเข็ก  
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

3,800,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

61 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 117-บ้านคลอง
ตะเข้ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 4027 แยก
ทางหลวงหมายเลข117-บ้านคลองตะเข้ 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

6,400,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน   

  

62 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 4033 แยกทางหลวง
หมายเลข117-มูลนิธิชัย
พัฒนา อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 4033 แยก
ทางหลวงหมายเลข117--มูลนิธิชัยพัฒนา  
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

2,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 24/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 4037 แยกทางหลวง
1086-บ้านท่าข้าม อ าเภอวัด
โบสถ,์อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 4037 แยก
ทางหลวง1086-บ้านท่าข้าม อ าเภอวัดโบสถ์  
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

2,500,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

64 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 4041 แยกทางหลวง
หมายเลข 117- 
บ้านวังวน อ าเภอพรหม
พิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล, 4041 แยก
ทางหลวงหมายเลข 117-บ้านวังวน อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

1,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

  

65 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 2042 แยกทางหลวง
หมายเลข 12-บ้านสะพาน
หิน อ าเภอเมือง,อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 2042 แยก
ทางหลวงหมายเลข 12-บ้านสะพานหิน 
อ าเภอเมือง  อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก 

6,500,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พิษณุโลก หนา้ 25/25 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 3044 แยกทางหลวง
หมายเลข 117-บ้านทุ่งสาน 
อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 3044 แยก
ทางหลวงหมายเลข 117-บ้านทุ่งสาน 
อ าเภอพรหมพิราม,อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

5,400,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน   

  

67 งานอ านวยความปลอดภยั 
กิจกรรมไฟฟูาแสงสว่าง สาย 
พล. 4048 แยกทางหลวง
หมายเลข1275-บ้านคลอง
ช้าง อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างสายพล. 4048 แยก
ทางหลวงหมายเลข 1275-บ้านคลองช้าง 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

1,900,000 จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
 
  

  

68 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างเพื่อ
สนับสนุนการกระตุ้น
เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพื้นที่เทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างเพื่อสนับสนุนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

30,049,800 เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

  

รวม 68 โครงการ 360,001,756  
 

 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดตาก

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดตาก 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ตาก 744,435,805 469 729,813,560 280 355,735,900 189 374,077,660 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 1/158 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดตาก 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพการจัด
ทําอาหารเสริมโค 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ 
25 คน 
- การทําหญา้แห้ง 
- การทําหญา้หมัก 
- การทําฟางปรุงแต่ง 
- การทําก้อนแร่ธาตุเสริมให้โค 

281,400 จังหวัดตาก สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิน่และ
ชุมชน ด้วยการฝึกอบรมการจัดทาํอาหารโคเพื่อลด
ต้นทุนการเลี้ยงโค กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคในจังหวัดตาก จํานวน 75 คน ช่วยให้
เกษตรกรผู้เล้ียงโคมีองค์ความรู้ในการผลิตอาหาร
เสริมให้กับโค สามารถลดต้นทุนในการผลิต โคเนื้อ
ได้รับอาหารเสริมและมีน้ําหนกัเพิ่มขึ้น สามารถ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 8,000 บาทต่อ
คนต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

281,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 2/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
และสร้างแหล่งอาหารของ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้
และลดรายจา่ยในครัวเรือน 

1.จัดเวทีชุมชนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มเพื่อ
สร้างเป็นแหล่งอาหารของชุมชน จํานวน  
43 กลุ่ม ใน 43 ตําบล (กลุ่มละ 30 คน) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ 
3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการสร้าง
แหล่งเรียนรู้การผลิตผักสวนครัวในชุมชน 
พร้อมปูาย,แหล่งเรียนรู ้และสนับสนุน 
บรรจุภัณฑ์ กลุ่มละ 5,000 บาท  
4. ค่าประเมินผล ติดตามการดําเนินงาน 
และอํานวยการโครงการ  

3,748,600  จังหวัดตาก สํานักงานเกษตรจังหวัด
ตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดย
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิม่ของสินค้า
เกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร 
พร้อมจัดทําแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้การผลิต
สินค้า กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 1,290 
คน (43 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน) ช่วยสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร คาดว่าจะช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนอย่างน้อย 600 บาทต่อเดือน สามารถ
สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยเดือน
ละ 300 บาทต่อคน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีหน่วยงานภาครัฐ
รับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานและให้
คําปรึกษา รวมถึงมีการจัดทาํแผนการผลิต และ
แผนการตลาดเพื่อให้สามารถผลิตผักเพือ่ส่งขายไป
ยังตลาดกลางประจําจังหวัดตาก 

3,748,600  



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 3/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ฝายชะลอน้าํแบบชัว่คราว
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ําในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดตาก  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรยีนรู้
เทคนิคและกระบวนการสร้างฝายชะลอน้ํา
ประเภทชั่วคราว จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ  
25 คน  
2.จ้างแรงงานในชุมชน รวม 280 คน ในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ําชัว่คราว แบบคอกไม้
ชนิดกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ ในลําน้ํา 
3 ลําน้ําในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ
พื้นที่ความยาวฝายชะลอน้ํา 5 เมตร  
จํานวน 20 ฝาย ใน 3 ลําน้ํา (จ้างแรงงาน 
14 คน ต่อ 1 ฝาย ใช้เวลาในการก่อสร้าง  
3 วัน วันละ 300 บาท คิดเป็นค่าแรงงาน 
12,600 บาท ต่อ 1 ฝาย) 
3.ประสานงานฝึกอบรม เตรียมพื้นที ่และ
ตรวจติดตามโครงการ  

815,800 จังหวัดตาก สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้าํแบบชัว่คราว 20 ฝาย 
อบรมเทคนิคและกระบวนการสร้างฝายฯ 100 คน 
และจ้างแรงงานในชุมชน 280 คน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้นํ้า จํานวน 280 
คน ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ําที่เพยีงพอในการทํา
เกษตร สําหรับปลูกพริก ข้าว ข้าวโพด  
มันสําปะหลัง และไม้ผล ชว่ยให้เกษตรกรมีน้ําใช้ที่
เพียงพอต่อการทําเกษตร คนในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น และพื้นที่ทาํการเกษตรเพิ่มขึ้น 1,000 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีและจุดกอ่สร้างฝาย
ชะลอน้ําเป็นไปตามความตอ้งการของเกษตรกร 
ก่อสร้างในพื้นที่ลําน้ํา 3 ลําน้ํา โดยเน้นให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรเป็นสําคัญ  

815,800 

4 พัฒนาคุณภาพชวีิตราษฎร
บนพื้นที่สูงตามแนววิถี
พอเพียง 

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชพีพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 รุ่น  
รุ่นละ 27 คน ประกอบด้วย 
1.การแปรรูปผ้าใยกญัชง 
2.การย้อมสีผ้าทอกะเหรี่ยงด้วยสีธรรมชาติ 
3.การตัดเย็บเสื้อผ้าและย่ามชนเผ่า 
4.การพัฒนาลายผา้ทอกะเหรี่ยง 
5.การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง 
6.การแปรรูปเสาวรสและการบรรจุภัณฑ์ 
7.การแปรรูปกล้วยและการบรรจุภัณฑ์ 
8.การทอย่ามและปักผา้ชนเผ่ามูเซอ 
9.อบรมการขายสินค้าชนเผ่าออนไลน ์

607,200 จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎร 
บนพื้นที่สูงจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการอบรมฝึกทักษะอาชพีให้กลุ่ม
ราษฎรพื้นที่สูงในพื้นที่ 8 ตําบล 6 อําเภอ พร้อม
ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนบนพื้นที่สูง จาํนวน 270 คน ช่วยให้
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้สามารถนําทกัษะไปสร้าง
อาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ 30,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

607,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 4/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง หมู่ที ่4  
บ้านแม่กลอง ตําบลแม่กลอง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านปรอ
ผาโด ้ตําบลโมโกร  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 875 เมตร 

498,750  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 10,931 คน ช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งอะโวคาโด และ
พืชผลทางการเกษตร ชว่ยให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

498,750  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางหมู่ที ่3  
บ้านเดลอคี ตําบลหนองหลวง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1  
บ้านแม่กลองใหม ่ 
ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 875 เมตร 

499,850  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 5,980 คน ช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร เกษตรกรมี
เส้นทางในการขนส่งถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ข้าวโพด 
และข้าว ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,850  



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 5/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางหมู่ที ่3  
บ้านพระธาตุ ตําบลเกาะ
ตะเภา เช่ือมต่อ บ้านทุ่ง
กระเชาะ ตาํบลทุ่งกระเชาะ  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 925 เมตร 

499,850 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
12,418 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมีความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสียหายในการขนส่ง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขา้ว อ้อยโรงงาน และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้นผลผลติมีคุณภาพ 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,850 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหมู่ที ่5  
บ้านไร่ - ริมเมย ตําบลแม่ตาว 
อําเภอแม่สอด เช่ือมต่อ 
ตําบลท่าสายลวด  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 900 เมตร 

 499,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 7,656 
คน ช่วยใหก้ารสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย  
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ข้าว 
อ้อยโรงงาน ถัว่ และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

 499,800 
 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 6/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยใต้นิคมครู 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,021,100 เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,171 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตร ช่วยลดความ
เสียหายในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,021,100 

10 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ําและบ่อพัก 
ซอยเหนือธนาคารออมสิน  

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.10 เมตร ยาว 
53.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางวี 
คสล. และวางท่อระบายน้าํขนาด 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก คสล. 

272,800 เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํและบ่อพกั เพื่อความปลอดภัยและ
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 825 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตร ช่วยลดความ
เสียหายในการขนส่งผลผลิตให้สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

272,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 7/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการปลูกไผ่ 
เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืช
เศรษฐกิจทางเลือกสําหรับ
เกษตรกร ตําบลโปุงแดง  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

1.ฝึกอบรมเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 200 คน 
2.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับการปลูก
ไผ่เชิงพาณิชย์ จํานวน 200 คน ในตําบลโปุง
แดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

1,026,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ด้วยการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสําหรับปลูกไผ่
เชิงพาณิชย์ 14 แปลง จํานวน 14 หมู่บ้าน 
เปูาหมาย 100 ไร่ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จํานวน 200 คน ช่วยให้ประชาชนมอีาชีพใหม่ที่
สามารถเพิ่มรายได้ให้กบัครัวเรือน ช่วยลดการปลูก
พืชเชิงเด่ียว และสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร 
30,000 บาท/ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีและโครงการเป็นความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที ่ 
3. ผลผลิตจากการปลกูไผ่ ได้แก่ หนอ่ไม้ และลําไผ ่
ซ่ึงไม้ไผ่สามารถนําไปทําเป็นเครื่องจักสานเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและจําหนา่ย รวมถึงใช้บรรจุผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อขนส่งไปยังตลาดได้ 

1,026,700 

12 ส่งเสริมการขับเคลื่อนด้าน
อาชีพกลุ่มปลกูหม่อนเล้ียง
ไหม ตําบลโปุงแดง หมู่ที ่6 
บ้านหนองกระทุ่ม  
ตําบลโปุงแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

1.ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูก
ม่อนเลี้ยงไหม ตําบลโปุงแดง จํานวน 100 คน 
เป็นเวลา 2 วัน 
2.สนับสนุนวัสดุในการฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย ตวัอ่อนไหม กล้าต้นมอ่น 
เพื่อสาธิต ผ้ารองชั้นเล้ียง และผ้าลี ่ 

256,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ด้วยการอบรมการปลูก
หม่อนไหม สนับสนุนปัจจัยการผลิตและสนับสนุน
การผลิตเพื่อส่งออกขายสู่ตลาด กลุ่มเปาูหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 100 คน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นอาชีพหลัก 
และอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึง
ช่วยลดการปลูกพืชเชิงเด่ียวในพื้นที ่สามารถสร้าง
รายได้ 60,000 บาทต่อป ีและในระยะตอ่ไปจะมี
การขยายผลไปยังชุมชนข้างเคียงในพื้นที่ตําบลโปุงแดง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

256,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 8/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ฝึกอบรมการทาํภาชนะจาก
วัสดุใบตองและใบไม้ หมู่ที่ 4  
บ้านเด่นวัว ตําบลเชียงทอง 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นและอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ในการทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ 
ใบตอง กาบกล้วย กาบไผ่ จํานวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 50 คน อบรมรุ่นละ 1 วัน และ
สนับสนุนเครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้และ
เครื่องปั๊มจาน พร้อมจัดหาตลาดเพื่อ
จําหน่ายสินค้า 

316,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
ด้วยการอบรมจัดทําจานใบไม้จากวัสดธุรรมชาติ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนผูว้่างงานในพื้นที่  
13 หมู่บ้าน รวม 200 คน ช่วยให้ประชาชน 
มีองค์ความรู้และมีรายได้จากการผลิตภาชนะ 
จากวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน สามารถลด
การใช้พลาสติก ลดจํานวนขยะในชุมชน และลด
การเผา 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีมีการส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่ม มีการวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
และการบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความยั่งยืนของโครงการ  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ครุภัณฑ์ติดต้ัง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) บ้านเด่นวัว หมู่ 4 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

316,200 

14 ขุดสระกักเก็บน้าํ ตําบลโปุง
แดง อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ขุดสระกักเก็บน้าํ บ้านลานหว้ยเด่ือ หมูท่ี่ 1  
ตําบลโปุงแดง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ขนาดกวา้ง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
9,948.00 ลูกบาศก์เมตร 

382,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการทําเกษตรและ 
เล้ียงสัตว์ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
1,034 คน 325 ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนมีแหล่ง 
กักเก็บน้ําสาํหรับอปุโภคและทําการเกษตร 
ประชาชนมีน้ําใช้ที่เพียงพอสําหรับการปลูกลําไย 
ข้าวโพด และเล้ียงสัตว์ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

382,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 9/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ขุดสระกักเก็บน้าํ  
ตําบลโปุงแดง อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ขุดสระกักเก็บน้าํ บ้านหนองนกปกีกา  
หมู่ที่ 3 ตําบลโปุงแดง อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,367.60 ลูกบาศก์เมตร 

398,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทํา
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,005 
คน หรือ 568 ครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนมแีหล่ง 
กักเก็บน้ําสาํหรับอปุโภคและทําการเกษตร 
ประชาชนมีน้ําใช้ที่เพียงพอสําหรับการปลูกลําไย 
ข้าวโพด และเล้ียงสัตว์ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ช่วยให้
ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

398,000 

16 ขุดสระกักเก็บน้าํ  
ตําบลโปุงแดง อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ขุดสระกักเก็บน้าํ บ้านใหม่เจริญธรรม  
หมู่ที่ 14 ตําบลโปุงแดง อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 11,209.40 ลูกบาศก์เมตร 

431,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระเพื่อการอุปโภคบริโภค และทําเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 578 คน  
ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้าํสําหรับอปุโภคและ
ทําการเกษตร ประชาชนมีน้ําใช้ที่เพยีงพอสําหรับ
การปลูกลําไย ข้าวโพดและเล้ียงสัตว ์โดยเฉพาะใน
ฤดูแล้ง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

431,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 10/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขุดสระแก้มลิงเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 2  
บ้านปุายางเหนือ ตําบลย่านรี 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ขุดสระแก้มลิง ขุดลอกตะกอนดิน หิน ทราย 
ขนาดกวา้ง 35.00 เมตร ยาวรวม 60.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดขนย้ายไม่น้อยกว่า 4,806.00 
ลูกบาศก์เมตร   

184,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลย่านร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดสระแก้มลิงเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 300 คน  
ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้าํสําหรับอปุโภคและ
การทําเกษตร เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสําหรับปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ  
ช่วยให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในการขุดสระ 
จํานวน 10 คน คนละ 300 บาท 30 วัน คิดเป็นเงิน 
90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

184,800 

18 ขุดสระแก้มลิงเพื่อ
การเกษตรพร้อมเชื่อมระบบ
ท่อส่งน้ําของสถานีสถาน ี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟูา 
บ้านปุายางตก 2 หมู่ที่ 1  
บ้านปุายางตก ตาํบลยา่นรี  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ขุดสระแก้มลิงและเช่ือมระบบทอ่ส่งน้ําสระ
แก้มลิง กว้างเฉลี่ย 35.00 เมตร ยาวรวม 
80.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกนั 
ไม่น้อยกวา่ 6,546.00 ลูกบาศก์เมตร   

499,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลย่านร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการขุดสระแก้มลิง พรอ้มระบบท่อส่งน้ํา 
เพื่อการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 
750 คน ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้าํสําหรับ
อุปโภคและการทําเกษตร เกษตรกรมีน้ําเพียงพอ
สําหรับปลูกขา้ว ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตร
อื่นๆ ช่วยให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในการขุดสระ 
จํานวน  
10 คน คนละ 300 บาท 30 วัน คิดเป็นเงิน 
90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 11/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ขุดลอกสระหนองขวาง  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ขุดลอกสระ กว้างเฉลี่ย 55 เมตร ยาว 293 
เมตร ขุดลึกจากดินเดิม 2 เมตร ปริมาตรดิน
ขุด 15,948 ลูกบาศก์เมตร 

1,064,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระ เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค
และบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
796 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําให้กบั
แหล่งน้ํา เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสําหรับปลูกข้าว 
ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,064,700 

20 ขุดลอกสระน้ําหนองจิก  
หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ํา 
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ขุดลอกสระ กว้างเฉลี่ย 110 เมตร ยาว  
105 เมตร ขุดลึกจากดินเดิม 2 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 28,794 ลูกบาศก์เมตร 

1,211,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระ เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค
และบริโภค มีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
816 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําให้กบั
แหล่งน้ํา เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสําหรับปลูกข้าว 
ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,211,100 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 12/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ขุดลอกฝายแก้มลิง  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน 
เพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตร 
หมู่ที่ 9 (บริเวณห้วยทู่) 

ขุดลอกปากบนกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 4,725.00 ลูกบาศก์เมตร แก้มลิงปาก
บนกว้าง 20.00 เมตร ยาว 60.00 ก้นกว้าง 
15.00 เมตร ก้นยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,531.25 ลูกบาศก์เมตร 

170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกฝายแก้มลิงเพื่อการอปุโภค และ
การเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 
381 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้าํเพียงพอสาํหรับปลูก
ข้าว ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เกิด
การจ้างงานในการขุดสระ จํานวน 10 คน คนละ 
300 บาท 30 วัน คิดเป็นเงิน 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

170,000 

22 ก่อสร้างฝายน้าํล้น แบบ มข.
2527บริเวณคลองสบยม 
หมู่ที่ 2 บ้านสบยม  
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างฝายน้าํล้น สันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 14 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน มข.2527 

769,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพือ่การอุปโภคบริโภค 
การเกษตร และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ํา 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 561 คน 
ส่งผลประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 400 ไร่ 
สําหรับการทาํเกษตรปลูกลําไย มันสําปะหลัง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ําใช้ที่เพียงพอ 
ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 
และเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

769,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดลอกคลองทราย บริเวณ
ไร่ผู้ใหญ่ดํา บ้านเพชรชมภู 
หมู่ที่ 2  ตําบลนาโบสถ์ 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลองทรายให้มีขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลีย่ 3.50 
เมตร ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.50 
เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 7,350 ลูกบาศก์เมตร 

275,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ และ
สําหรับทําการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
จํานวน 1,307 คน ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บ
น้ําที่เพียงพอในการทําเกษตร ได้แก่ ลําไย  
มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

275,000 

24 ขุดลอกคลองบง บริเวณบ้าน
เพชรชมภู หมู่ที่ 2 บ้านนา
แพะ ตําบลนาโบสถ์  
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
7.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลี่ย 2.50 เมตร 
ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.80 เมตร 
ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 7,920 ลูกบาศก์เมตร 

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ  
และทําการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,307 คน ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บ
น้ําที่เพียงพอในการทําเกษตร ได้แก่ ลําไย  
มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

300,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกคลองประดาง 
บริเวณหน้าฝายทา่ 
บ้านนายเฉลียว บ้านลาดยาว 
หมู่ที่ 1 ตําบลนาโบสถ ์
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกวา้ง 
12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลีย่ 6.00 
เมตร ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.20 
เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 11,340.00 ลูกบาศก์เมตร  

425,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ  
และทําการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,234 คน ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บ
น้ําที่เพียงพอในการทําเกษตร ได้แก่ ลําไย  
มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

425,000 

26 ขยายท่อส่งน้ําประปาภูเขา 
ความยาว 412 เมตร  
(ต้นน้ําใหม่) หมู่ที ่4  
บ้านแม่อมกิ๊ ตําบลแม่วะ
หลวง อําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

ขยายท่อส่งน้ําประปาภูเขา ความยาว  
412 เมตร  

38,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยายท่อส่งน้ําประปาภูเขาเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 100 คน  
ช่วยให้เกษตรกรมีน้าํเพียงพอตอ่การปลกูบุก กาแฟ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และพืชผลเกษตรอื่น ช่วยให้
ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดการจ้างงานในชุมชน จาํนวน 6 คน วันละ 300 
บาท เป็นเวลา 3 วัน คิดเป็นเงิน 5,400 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที พื้นที่ตาํบลแม่วะหลวง
อยู่บนพื้นที่สูง ต้องอาศัยน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ
ในการทําเกษตรและอุปโภค  

38,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการ 
เกษตร ความยาว 1,040 
เมตร พร้อมถังเก็บน้ํา
พลาสติก ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่อมกิ ๊ 
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอทา่สองยาง  
จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,040 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

113,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาภูเขาเพื่อการเกษตร 
พร้อมถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงพอต่อการปลูกบกุ กาแฟ ข้าว ขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์ และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทาง
การเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน จํานวน 7 คน  
วันละ 300 บาท เป็นเวลา 12 วัน คิดเป็นเงิน 
25,200 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และเนื่องจากสภาพ
พื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในการทาํเกษตรและอุปโภค  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้ จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

113,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 9  
บ้านเกระโกร ตาํบลแมว่ะ
หลวง อําเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปาความยาว 1,200 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร  จํานวน 4 ถัง 

132,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาภูเขา เพือ่การเกษตร 
พร้อมถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 8 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 13 วัน คิดเป็นเงิน 31,200 บาท 
22. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญ
ครบถ้วน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และ
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีติส่วนใหญ่
ต้องอาศัยน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการทําเกษตร
และอุปโภค ไม่สามารถขุดสระเพือ่กักเกบ็น้ําได้  
จึงมีความจําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเกบ็
น้ําไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะใน
ฤดูแล้ง 

132,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 4  
บ้านแม่เหวย่โพคี  
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปาความยาว 1,300 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร  จํานวน 4 ถัง 

140,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาภูเขา เพือ่การเกษตร 
พร้อมถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 8 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 33,600 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และเนื่องจากสภาพ
พื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในการทาํเกษตรและอุปโภค  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้ จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

140,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตรหมู่ที ่3  
บ้านแม่วะหลวง  
ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปาความยาว 1,400 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

147,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาภูเขา เพือ่การเกษตร 
พร้อมถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 8 คน  วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 33,600 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และเนื่องจากสภาพ
พื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในการทาํเกษตรและอุปโภค  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้ จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

147,000  

31 ก่อสร้างคลองไส้ไก่  
บริเวณไร่นางแต๋ว หมู่ที่ 7 
ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 303.00 เมตร พร้อมท่อส่ง
น้ําเข้าแปลงนา จํานวน 8 จุด 

523,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างคลองไส้ไก่ เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 505 คน  
ช่วยให้เกษตรกรมแีหล่งน้ําที่เพียงพอสาํหรับปลูก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ออ้ย และมันสําปะหลัง ส่งผลทํา
ให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 10 คน วันละ 350 บาท 
คิดเป็นเงิน 70,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

523,000  



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 19/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  
บ้านประชาสรรค์ (ซอยข้าง
หออามา่ และท้ายซอย
ประชาสรรค์) ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  
2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 3 เมตร ยาว 53 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และ ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวม 359 ตารางเมตร 

170,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,088 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และการขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

 170,000 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข 
(หมอแดงถึงบ้านนางสมบุญ) 
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตารางเมตร 

289,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,001 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และการขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

289,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 20/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาคัน
ทอง (คุ้มเขารักษ์ ซอย 1 
และซอย 7) ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 
ช่วง กวา้ง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 
0.15 เมตร และกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 712 
ตารางเมตร 

346,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 โดย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้วยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจรและเพื่อ
ความปลอดภยัในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,676 คน 
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก 
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และการขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

346,000 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านน้ํารึม 
(บ้านนางสุนีย-์บ้านนางนฤมล) 
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร  

367,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 771 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และการขนส่งดา้นปศุสัตว ์
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

367,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 21/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไมห้วา้ 
(บ้านนายบอย-สระหลวง) 
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร  

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,066 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และการขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางปราตรี 
บ้านหนองพม่าหมู่ที่ 6 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  
ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร  

294,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 400 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัย 
ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้าน 
ปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่ง
ได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

294,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 22/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขา้งลานมัน 
บ้านตลุกกลางทุ่ง หมู่ที ่5 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50  
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.50 ตารางเมตร  

393,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 550 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

393,800 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างศาลาประชาคม 
บ้านชบา หมู่ที่ 2  
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหู
ช้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 53.73 
ตารางเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,053.43 
ตารางเมตร  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 700 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 23/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเกษม 
บ้านมาบปาุแฝก หมู่ที่ 7 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 650 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,000 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายลวย 
บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ 4  
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 550 คน ช่วย
ให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยในการ
สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ ช่วย
ให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 24/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายเสมือน 
เนื่องพุก บ้านชะลาด  
หมู่ที่ 5 ตําบลปาุมะมว่ง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และหูช้าง 2 จุดพื้นที่ 3.75 ตารางเมตร 
หรือ ไม่รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
323.75 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

134,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลปุามะมว่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 798 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

134,900 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายคนึง 
เครือฟู บ้านส้มเกลี้ยง  
หมู่ที่ 7 ตําบลปุามะมว่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 223.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
และหูช้าง 2 จุด พื้นที ่6.00 ตารางเมตร 

487,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลปุามะมว่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 602 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์  
มีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

487,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 25/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกบ้านนายหนุย่
ถึงบ้านนายเทียม และปูาย
โครงการ ตําบลโปุงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตาราง
เมตร 

212,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 491 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

212,700 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้ามคลองหนอง
กอไผ ่ตําบลโปุงแดง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร 

215,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 557 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

215,300 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 26/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสหกรณ์ และปูาย
โครงการ ตําบลโปุงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตาราง
เมตร 

443,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 284 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

443,700 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนายบุญโฮม)  
บ้านหนองแขมใหม ่หมู่ที่ 12  
ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร 

92,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรออกสูต่ลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 857 คน  
ช่วยให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัย เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้าน
ปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและสามารถขนส่ง
ได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

92,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 27/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านนายบุญเลิศ 
จันทร์แย้ม) บ้านลานสาง 
หมู่ที่ 11  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร 

105,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัย เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่ง 
ด้านปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
908 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

105,000 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายคลองเจิงเชื่อม  
หมู่ที่ 9) บ้านลานสาง  
หมู่ที่ 4 ตําบลแม่ท้อ  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร 

354,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัย เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่ง 
ด้านปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
845 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

354,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 28/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไร่จะวะ บ้านมูเซอ 
หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ท้อ  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัย เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่ง 
ด้านปศุสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
581 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

468,000 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 14 บ้านนาย
บรรพต คชรักษ์ ไปอ่างเก็บน้ํา 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง 
ตําบลหนองบัวใต้  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  

470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,070 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว พริก 
กล้วย มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการ
ขนส่งด้านปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

470,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 29/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายเด่นยาว)  
หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย 
ตําบลหนองบัวใต้  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,006.00 ตารางเมตร พร้อมหูช้างทางเช่ือม 
และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร 

473,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 570 คน 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว พริก กล้วย  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และการขนส่ง 
ด้านปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

473,000 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายประจักรถึง
บ้านนางเฉลียว หมู่ที ่4  
บ้านดงปู ตําบลหนองบัวใต้ 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
566.00 ตารางเมตร พร้อมหูช้างทางเช่ือม 
และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร 

258,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 815 คน 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว พริก กล้วย  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และการขนส่ง 
ด้านปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

258,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 30/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดบ้านนางวันเพ็ญ 
บัวอ่อน ถึงหนองน้ําสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้ 
ตําบลหนองบัวใต้  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 562.00 ตารางเมตร 
พร้อมหูช้างทางเช่ือมและลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

260,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,591 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว พริก 
กล้วย มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการ
ขนส่งด้านปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

260,000 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายถุงเงิน 
ตําบลวังหิน อาํเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร
เมตร พร้อม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร  

366,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 329 คน 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

366,300 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 31/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายจรูญ 
ตําบลวังหิน อาํเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,058.00 
ตารางเมตรเมตร พร้อมพร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร (เว้นช่วง)  

433,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,209 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยใหผ้ลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

433,400 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบอ่างเก็บน้าํ 
ตําบลวังหิน อาํเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 1,200.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.30 เมตร  

488,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 327 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยใหผ้ลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

488,600 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 32/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย กม.9 หมู่ 5 
ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 684  
ตารางเมตร 

329,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,187 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

329,100 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยไม้งาม รีสอร์ท  
หมู่ 7 ตําบลไม้งาม  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว72 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ใช้
สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 491 ตารางเมตร 

353,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,137 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

353,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 33/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวัดเขาถ้ํา ซอย 2 
หมู่ 6 ตําบลไม้งาม  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,150 
ตารางเมตร 

576,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 3,246 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

576,300 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางรอบหนอง
กระทุ่ม หมู ่1 ตําบลไม้งาม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 436.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า 1,744 ตารางเมตร 

884,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร 
มีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,067 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

884,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 34/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเข้าสะพาน
หมู่บา้น ถึง บ้านนายแสงเทยีน 
แก้วลําคาํ บา้นหล่ายห้วย 
หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ระมาด 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4,5 
ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร  

473,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 732 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการเดินทาง ลดความเสียหายใน
การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาํปะหลัง อ้อย
โรงงาน และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ชว่ยให้ผลผลิต
มีคุณภาพ และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

473,800 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณแยก
ทางหลวง 105 (กม+36+00) 
ถึงวัดดอนแกว้  
ตําบลแม่ระมาด  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6,473,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,296 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สําปะหลัง ออ้ยโรงงาน และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

6,473,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 35/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปริมาณงานผิวจราจร  
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
460.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,300.00 ตารางเมตร  
(ซอยบ้านใหม่ 3)  
หมู่ที่ 9 ตําบลแม่จะเรา 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตาราง
เมตร 

806,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่จะเรา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 405 คน ช่วย
ให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ชว่ยให้ผลผลิตทางมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

806,000 

65 ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ปริมาณกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 
669.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 2,676.00 
ตารางเมตร (ริมลําห้วย)  
หมู่ที่ 2, 3 ตําบลแม่จะเรา 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 669.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมน่้อย
กว่า 2,676.00 ตารางเมตร 

949,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่จะเรา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,689 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ลดความเสียหายในการขนสง่ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ชว่ยให้ผลผลิตทางมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

949,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 36/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างด้านละ 
1.00-1.90 เมตร ยาว 
920.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร สายบ้านแม่ระมาดน้อย  
หมู่ที่ 8 ถึง บ้านแพะ หมู่ที ่4 
ตําบลขะเนจื้อ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจารจร
กว้างด้านละ 1.00 - 1.90 เมตร ยาว 
920.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,105,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลขะเนจื้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,353 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,105,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านทุ่งมะขามปอูม  
ตําบลพระธาตุ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 118.00 เมตร 

354,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาต ุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 842 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

354,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 37/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง 
ตําบลพระธาตุ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 265.00 เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาต ุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 393 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตีนธาตุ 
ตําบลพระธาตุ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาต ุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 673 คน เกษตรกร 209 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ลดความเสียหายในการขนสง่ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 38/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กลุ่มบ้านทีวะเบยทะ 
หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ตื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  
3 จุด  
จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร  
หนา 0.15เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
จุดที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,152 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

1,717,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,516 คน เกษตรกร 1,061 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางหลักในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีพื้นที่ดําเนินการได้รับ
อนุญาตจากโครงการหลวงเลอตอเรียบรอ้ยแล้ว 

1,717,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 39/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กลุ่มบ้านตะหญา่เด 
หมู่ที่ 13 ตําบลแม่ตื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จํานวน 2 จุด  
จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,062 เมตร 
หนา 0.15เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,648 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่

5,393,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร และการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,468 คน 
เกษตรกร 1,406 คน ช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการสัญจร เกษตรกรใช้เป็น
เส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีพื้นที่ดําเนินการได้รับ
อนุญาตจากโครงการหลวงเลอตอเรียบรอ้ยแล้ว 

5,393,400 

72 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
หมู่ที่ 2 ตําบลสามหมื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจร กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อม ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก เช่ือมคอสะพาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ติดตั้งปูายจราจร 

3,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 393 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 40/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางดวงมณ ี
ทํามาตา หมู่ที่ 6 
ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
353.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร และปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 

161,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 588 คน ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กล้วยไข่ ฝร่ัง และสินค้า
เกษตรอื่นๆ ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น การสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

161,000 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านยายเนยีง – 
ปั๊มบางจาก หมู่ที่ 4  
ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
424.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร และปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 

210,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 726 คน ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กล้วยไข่ ฝร่ัง และสินค้า
เกษตรอื่นๆ ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น การสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

210,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 41/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่ 4  
ตําบลวังหมัน เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 6 บ้านดงสามสิบ 
ตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
730.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร และปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 

359,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 926 คน ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กล้วยไข่ ฝร่ัง และสินค้า
เกษตรอื่นๆ ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น การสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

359,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้ 
ตําบลวังหมัน เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 
ตําบลยกระบัตร  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

2,826,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,086 คน ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กล้วยไข่ ฝร่ัง และสินค้า
เกษตรอื่นๆ ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น การสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,826,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 42/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 3  
(สายไร่นายจุ้ม ตาใจ ไป
หนองยาว) ตําบลยกกระบัตร 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 1,962.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,848.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังตบอัด ข้างละ 
0.00-0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร  

3,904,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยกกระบัตร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 440 คน เกษตรกร 2,229 คน 
ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และกาแฟ  
ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันทีท ี

3,904,000 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลอง
ไม้แดง - หมู่ที่ 2 
บ้านยกกระบัตร  
(ซอยบ้านนางติ๋ว นันตา - 
บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1) 
ตําบลยกกระบัตร  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 148.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรังตบอัด ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยกกระบัตร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 440 คน เกษตรกร 2,229 คน 
ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และกาแฟ ให้
สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันทีท ี

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 43/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลังบ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านคลองไม้แดง ถึง 
ถนนลาดยางสายยกกระบัตร
บ้านใหม่ 2023 (สายหลัง
บ้านถึงถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 2) ตําบลยกกระบัตร  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 280.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,122.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังตบอัด 
ข้างละ 0.00 - 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร  

562,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยกกระบัตร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 440 คน เกษตรกร 2,229 คน 
ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง และกาแฟ ให้
สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันทีท ี

562,000 

80 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
หมู่ที่ 11 ตําบลแม่กาษา 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 790 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกวา่หรือมผีิว
จราจรไม่น้อยกว่า3,950 ตารางเมตร 

1,341,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กาษา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 940 คน 
เกษตรกร 339 คน ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวก
ปลอดภัย ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ ข้าว อ้อยโรงงาน ถัว่ และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,341,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 44/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
หมู่ที่ 2 ตําบลแม่กาษา 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,750 ตารางเมตร 

1,953,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กาษา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 913 คน 
เกษตรกร 603 คน ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวก
ปลอดภัย ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ ข้าว อ้อยโรงงาน ถัว่ และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,953,000 

82 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  
บ้านห้วยม่วง ( ่สายโรงแรม
พรเสน่ห์) หมู่ที่ 6  
ตําบลท่าสายลวด  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  

469,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าสายลวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,057 คน 
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั  
ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ข้าว 
อ้อยโรงงาน ถัว่ และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

469,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 45/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างน้ําดื่มวังชล-
บ้านนายฉัตรชัย กันทะวงศ์) 
หมู่ที่ 4 ตําบลทา่สายลวด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายข้าง
น้ําดื่มวังชล-บ้านนายฉัตรชยั กันทะวงศ์)  
กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร 

792,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าสายลวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,057 คน 
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย
โรงงาน ถั่ว และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

792,700 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 บ้านห้วยมว่ง 
(สายรีไซเคิล ซอย 1)  
หมู่ที่ 6 ตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 
เมตรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,540 
ตารางเมตร  

860,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าสายลวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,057 คน 
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย
โรงงาน ถั่ว และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

860,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 46/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 7 ตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 970 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,880 ตารางเมตร 

1,263,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าสายลวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,057 คน 
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย
โรงงาน ถั่ว และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,263,900 

86 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายศาลเจ้าพะวอ  
บ้านห้วยมหาวงค์ หมู่ที่ 9  
ตําบลมหาวัน อาํเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.90 เมตร ยาวเฉลี่ย 
1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า 4,602.00 
ตารางเมตร  

1,775,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ความสะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,326 คน และเกษตรกร 1,326 คน  
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย
โรงงาน ถั่ว และกาแฟ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,775,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 47/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยลุงโม่ง หมู่ที่ 6 
บ้านเจดีย์โคะ ตําบลมหาวัน 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เฉลี่ยกวา้ง5.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,550 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่กวา้งเฉลี่ย 0-0.50 เมตร 

2,234,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,718 
คน และเกษตรกร 1,718 คน ช่วยให้การสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ยโรงงาน ถั่ว และ
กาแฟ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ ผลผลิตมี
คุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,234,000 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพะวอ-
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยระพริ้ง 
ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,936 เมตร หนา 0.15 เมตร  

3,728,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพะวอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,209 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมี
คุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,728,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 48/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมา
สามัคคี ตําบลพะวอ  
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร  

1,981,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพะวอ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,329 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมี
คุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,981,000 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ธนพล 
หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกระเชาะ 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

443,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 250 คน  
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย 
และกาแฟ ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

443,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 49/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางริมห้วยตาก 
หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งกระเชาะ 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 3 
เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 975 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 
0.25 เมตร 

494,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 250 คน  
ช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภยั ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว อ้อย 
และกาแฟ ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด 
ได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

494,300 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางแยกบ้านปาู
ลี-ลุงมี หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่ง
กระเชาะ อําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่
ทางลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน 
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 50/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวงแหวน หมู่ที ่3 
บ้านสันปุาลาน เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 4 บ้านสันปุาลาน 
ตําบลตากออก  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
20,000.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

9,488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากออก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความ
สะดวกในการคมนาคมและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 510 คน เกษตรกร 250 คน ช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร 
เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตจากต้นลาน 
ต้นตาล มันสําปะหลัง และมะมว่ง ให้สามารถขนส่ง
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

9,488,000 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหินโค้ว 
สายไร่นายตุ๋ย ตําบลตากตก 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4  
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25  เมตร 

564,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 30 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
ถั่ว และข้าวโพด ช่วยให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่
ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

564,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 51/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 ตําบลตากตก  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 472 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,888 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร 

879,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 50 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
ถั่ว และข้าวโพด ช่วยให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่
ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

879,000 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณรอบ
สระหนองง้ิวใต้ตําบลตากตก 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4  
เมตร ยาว 539 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,850 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร 

1,001,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร มีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 75 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
ถั่ว และข้าวโพด ช่วยให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่
ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,001,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 52/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายขึ้นอ่างหว้ยมว่ง) 
หมู่ที่ 9 บ้านชัยมงคล  
ตําบลสมอโคน อําเภอบา้นตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 367.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,835.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

791,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสมอโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
คมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มี
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 744 คน  
ช่วยให้การขนส่งมันสําปะหลัง ข้าวโพด และ
ผลผลิตเกษตรอื่นๆ มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่ง
ผลผลิตมีความรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

791,000 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายสันอ่างคลอง
กระโดน) หมู่ที ่7บ้านน้ําดิบ 
ตําบลสมอโคน อําเภอบา้นตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,840.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

1,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสมอโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
คมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 699 คน  
ช่วยให้การขนส่งมันสําปะหลัง ข้าวโพด และ
ผลผลิตเกษตรอื่นๆ มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่ง
ผลผลิตมีความรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และการสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 53/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้  
(ทางไปสนามยิงปืน)  
ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 60 
ลูกบาศก์เมตร 

860,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 700 
คน และเกษตรกร 300 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลัง มีคุณภาพมากขึ้น 
การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

860,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านวังหม้อเหนือ 
(ซอยนายบญุเลิศ)  
ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 60 
ลูกบาศก์เมตร 

860,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 850 
คน และเกษตรกร 350 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลัง มีคุณภาพมากขึ้น 
การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
  

860,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 54/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ  
(สายการเกษตร) ตําบลเกาะ
ตะเภา อาํเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 60 
ลูกบาศก์เมตร 

860,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 700 
คน และเกษตรกร 300 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลัง มีคุณภาพมากขึ้น 
การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

860,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้าน
ยางโองนอก หมู่ที่ 8  
บ้านยางโองนอก  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 334 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 55/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้าน
ยางโองน้ํา หมู่ที่ 5  
บ้านยางโองน้ํา  ตําบลแม่สลิด 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจํานวน 816 คน  
ช่วยให้การขนส่งข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
และกาแฟ มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมาก
ขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณนาง
นงนุช ถึงห้วยฉลอม) หมู่ที ่4 
บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 4 
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 145 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 580 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

287,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อพัฒนาเส้นทางในสําหรับขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร มีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 568 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมาก
ขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

287,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 56/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนาง
บงกช ถึงห้วยทู่) บา้นเด่นผา
แต้ม หมู่ที่ 9 ตําบลท้องฟูา 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,035 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อพัฒนาเส้นทางในสําหรับขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 381 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมาก
ขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

489,000 

106 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าหอกัญญา
รัตน์ถึงโรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,025 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 4 ตําบลตากออก  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 1,025 
ตารางเมตร 

472,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 3,000 คน เกษตรกร 1,000 คน ช่วยให้
การขนส่งข้าว ข้าวโพด และผลผลิตเกษตรอื่นๆ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 57/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 9 ตําบลตากตก  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก      

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลบ้านตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 5,000 คน เกษตรกร 1,000 คน ช่วยให้
การขนส่งข้าว ข้าวโพด และผลผลิตเกษตรอื่นๆ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

477,000 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระใหญ ่หมู่ที่ 12 
บ้านเด่นวัวน้าํทิพย ์ 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง  
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 800 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่  
120 ลูกบาศก์เมตร 

1,907,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,201 
คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย มัน
สําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และสามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,907,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 58/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างปูอมตาํรวจ
เด่นคา หมู่ที่ 5บ้านเด่นคา 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 5,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 150 
ลูกบาศก์เมตร 

2,376,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,164 
คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย มัน
สําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และสามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,376,000 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
ซอยนายสุบิน หมู่ที่ 1  
ตําบลนาโบสถ ์อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 950.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 190 เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 28.50 
ลูกบาศก์เมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเป็น
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,234 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย และ
ข้าวโพด ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 59/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  
สายบ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 
ตําบลนาโบสถ ์เช่ือมบ้าน
ครองราชย์ หมู่ที่ 9  
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 950.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 190 เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 28.50 
ลูกบาศก์เมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเป็น
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,234 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย และ
ข้าวโพด ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

485,000 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 4 
เช่ือมต่อ บ้านลาดยาว  
หมู่ที่ 1 ตําบลนาโบสถ ์ 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 950.00 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 190 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 28.50 
ลูกบาศก์เมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเป็น
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,531 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย และ
ข้าวโพด ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 60/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองอีเก้ง-ห้วยบง 
บ้านคลองเชียงทอง หมู่ที่ 2 
ตําบลประดาง อาํเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

1,912,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลประดาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 628 คน และเกษตรกร 439 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรสามารถขนส่งลําไย  
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และพืชผลทางการเกษตร
อื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,912,500 

114 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวังพัฒนาใหม่
ตลอดสายชุมชนวังเจ้า
พัฒนา ตําบลเฃียงทอง 
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,395  
ตารางเมตร 

1,410,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลวังเจ้า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 1,500 คน ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทาง เกษตรกร
สามารถขนส่งลําไย มันสําปะหลัง ขา้วโพด และ
พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภาพและเกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,410,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 61/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหมู่ที่ 5  
บ้านกามาผาโด ้ถึง  
บ้านทีหนึเด ตําบลแม่หละ 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.00-0.05 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 

2,395,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่หละ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 1,546 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวก ปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งบุก กาแฟ ขา้ว 
และข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลติทาง
การเกษตร การขนส่งมีความรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,395,000 

116 ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัสต์
คอนกรีต สายทางหมู่ที่ 3 
บ้านแม่ออกผาร ูถึง หมู่ที่ 9 
บ้านแม่ออกฮู ตําบลแม่หละ 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง  
6 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,195 ตารางเมตร 

3,048,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่หละ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 9,274 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวก ปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งบุก กาแฟ ขา้ว 
และข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลติทาง
การเกษตร การขนส่งมีความรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,048,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 62/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแม่สลิดหลวง (ขา้งวัด) 
ตําบลแม่สอง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 860 
ตารางเมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 4,385 คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความ
สะดวก ปลอดภยั เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งบุก กาแฟ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การ
ขนส่งมีความรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,000 

118 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแม่สลิดหลวง (คุ้มชป) 
ตําบลแม่สอง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ  
860 ตารางเมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 4,385 คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความ
สะดวก ปลอดภยั เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งบุก กาแฟ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การ
ขนส่งมีความรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีคนละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 63/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านแม่สลิดหลวง (ถนนซอย
ตระกูลแม่สองอุทิศ)  
ตําบลแม่สอง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดยาว กวา้ง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 860 
ตารางเมตร 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 4,385 คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความ
สะดวก ปลอดภยั เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งบุก กาแฟ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การขนส่งมี
ความรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีคนละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,000 

120 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 14 
บ้านใหม่สามยอดดอย  
ตําบลช่องแคบ  
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,260 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 
11,350 ตารางเมตรเมตร พร้อมไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที ่

5,867,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องแคบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวก และลดต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
1,074 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทาง
สําหรับขนส่งอะโวคาโด ทุเรียน กลว้ยหอม และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

5,867,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 64/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 
ชุมชนที่ 1 ตําบลพบพระ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรี
สอร์ท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 385 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

963,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลพบพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวก และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,940 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งอะโวคาโด ทุเรียน กล้วยหอม และข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

963,000 

122 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต) 
ซอย 26 (พบพระสามมัคคี) 
หมู่ที่ 3 ชุมชนที่ 4  
ตําบลพบพระ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

1,504,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลพบพระ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวก และลดต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
1,966 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทาง
สําหรับขนส่งอะโวคาโด ทุเรียน กลว้ยหอม และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพ ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,504,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 65/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกิ่วหา้ง หมู่ที ่3 - 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
(บ้าน 5 หลัง) ตําบลอุ้มผาง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,043 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเซปะหละ  
(สนามบอล) หมู่ที ่2  
ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 687 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าว มันสําปะหลัง กาแฟ และข้าวโพด 
เล้ียงสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 66/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่ท่าแพ หมู่ที่ 
6 บริเวณหน้าชมรมผู้สูงอาย ุ
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 431 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอุ้มผางคี หมู่ที่ 4 
บริเวณภายในหมูบ่้าน  
(ต้นน้ําประปา) ตําบลอุ้มผาง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 357 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 67/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าหมู่บา้น 
บ้านแม่กระแซ หมู่ที่ 7 
ตําบลโมโกร อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ความยาวรวม 565.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,825.00  
ตารางเมตร 

1,490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโมโกร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวก และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 554 คน ช่วยใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,490,000 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าโรงเรียน
อนุบาล บ้านปรอผาโด้  
หมู่ที่ 1 ตําบลโมโกร  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 960.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร 

2,040,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโมโกร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวก และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 1,073 คน ช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,040,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 68/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 ปรับปรุงถนนโดยการเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  (Overlay)  
สายทางเข้าหมูบ่้าน  
บ้านแม่กลองใหญ ่หมู่ที่ 4 
ตําบลโมโกร อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.90 เมตร ระยะทางยาว 
2,850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพืน้ที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 11,115.00 ตาราง
เมตร 

4,180,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโมโกร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก 
และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,923 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,180,000 

130 ปรับปรุงถนนโดยการเสริม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
สายภายในเขตเทศบาล
ตําบลอุ้มผาง หมู่ที ่1  
บ้านอุ้มผาง ตําบลอุ้มผาง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.90 เมตร ความยาวรวม 
3,916 เมตร หนา 0.05 เมตร และ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.90 เมตร ความยาวรวม 203 
เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 1,197.70 ตารางเมตร  

6,269,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลอุ้มผาง  1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยการเสริมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก 
และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,782 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ การขนส่งมีความรวดเร็ว
มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

6,269,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 69/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
สายกล้อทอ-บ่อแร ่ 
หมู่ที่ 2 ตําบลแม่จัน  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,377,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่จัน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก 
และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,500 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว พริก มัน
สําปะหลัง กลว้ย บุก และขา้วโพด ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ การขนส่งมีความรวดเร็วมากขึน้ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,377,000 

132 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) 
หมู่บ้านนุเซะโปล ้ 
หมู่ที่ 1 ตําบลแม่จัน  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay กว้าง  
3.95 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.05 เมตร 

1,617,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่จัน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก 
และเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,000 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว พริก มัน
สําปะหลัง กลว้ย บุก และขา้วโพด ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ การขนส่งมีความรวดเร็วมากขึน้ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,617,500 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 70/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากหมู่ 5 ตําบล
หนองบัวเหนือ เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 1 ตําบลตากตก)  
บ้านวังม่วง หมู่ที ่5  
ตําบลหนองบัวเหนอื  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
860.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร  

382,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 243 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์  
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ
สามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

382,000 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางจากหมู่ที่ 1 
บ้านหนองตับ ตาํบลหนอง
บัวเหนือ ไปหมู่ที ่7  
บ้านส้มเกลี้ยง ตําบลปุา
มะม่วง) บ้านหนองตับ  
หมู่ที่ 1 ตําบลหนองบัวเหนือ 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1060.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร  

479,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,022 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ ช่วย
ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถ
ขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

479,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 71/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางจากบ้านนาย
ประหยัดถึงหว้ยขา้ม)  
บ้านเด่น หมู่ที่ 2  
ตําบลหนองบัวเหนอื อาํเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1060.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร  

479,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 400 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์และปศสุัตว์ ช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถขนส่ง
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

479,400 

136 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
ลาดยาง สายบ้านหม่องวา 
ถึง บ้านแม่ระมาดน้อย โดย
ทําการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาว Cape Seal 
เป็น Asphaltic Concrete  
ตําบลขะเนจื้อ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 0.515 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ผิวทางชนิด Asphaltic Concrete  
ผิวไหล่ทาง Asphaltic Concrete หนา 5 
เมตร กว้างข้างละ 1.00 เมตร 

1,974,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลขะเนจื้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางลาดยางเป็น 
Asphaltic Concrete เพื่อความสะดวกปลอดภัย 
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน จาํนวน 770 คน และเกษตรกร 650 คน 
ช่วยให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อ้อยโรงงาน และมันสาํปะหลัง ลดความ
เสียหายทีจ่ะเกิดต่อผลผลิต ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ การขนส่งรวดเร็ว และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,974,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 72/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้าน
น้ําดิบ) หมู่ที่ 7 บ้านน้ําดิบ 
ตําบลสมอโคน  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,659.63 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

1,985,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสมอโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 699 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางในการ
ขนส่งข้าว ออ้ย และมันสําปะหลัง ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,985,000 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนทางแยก
ไปหมู่บ้านปุาไม้หา้ หมู่ที ่6 
ตําบลแม่ระมาด  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 176.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมขยายทางเข้าสี่แยก 203.00 
ตารางเมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,259.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

621,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่
ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 4,027 
คน ช่วยให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภยั 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว ข้าวโพด 
และพืชผลเกษตรอื่นๆ ลดความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ผลผลิต ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ การขนส่งรวดเร็ว 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

621,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 73/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

139 ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ด
นางฟูาระยะสั้น 

จัดฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดนางฟาูระยะ
สั้นให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่อําเภอพบพระ 10 รุ่น รุ่นละ 
30 คน 

246,000 จังหวัดตาก สํานักงานเกษตรจังหวัด
ตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยการอบรมการเพาะเห็ดนางฟูา
ระยะสั้น กลุม่เปูาหมายเป็นเกษตรกร วสิาหกิจ
ชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด จํานวน 300 
คน ในพื้นที่อําเภอพบพระ ช่วยให้เกษตรกรมี 
องค์ความรู้ในการเพาะเห็ดและสามารถต่อยอด
นําไปสร้างเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ใหก้ับครัวเรือน
ได้ รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดการ
เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้
อย่างน้อย 200  - 500 บาทต่อวัน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

246,000 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหมู่ที่ 3  
บ้านเดลอคี ตําบลหนองหลวง 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1 
บ้านแม่จัน ตําบลแมจ่ัน 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 875 เมตร 

499,850 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 24,288 
คน ช่วยให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภยั 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง ข้าวโพด ถั่ว
เขียว ถัว่ลิสง มันสําปะหลัง ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,850 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 74/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหมู่ที่ 4 
บ้านทิโพจ ิตําบลแม่จัน 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี 
ตําบลหนองหลวง  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 875 เมตร 

499,850 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 24,288 คน 
ช่วยให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง ข้าวโพด ถั่ว
เขียว ถัว่ลิสง มันสําปะหลัง ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,850 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหนอง
หลวง ตําบลสามหมื่น 
เช่ือมต่อ บ้านโปฺะเก ่ 
ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 660 เมตร 

499,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 
16,910 คน ช่วยใหป้ระชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร เกษตรกรใช้เป็นเส้นทาง
หลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง ออ้ย และพืชผลทางการ
เกษตรอื่นๆ ช่วยให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด
ได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 75/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง หมู่ที ่13 
บ้านหนองหลวงตําบล
ขะเนจื้อ เช่ือมต่อ หมู่ที่ 6 
บ้านปุาไม้ห้า ตําบลแม่
ระมาด อําเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 900 เมตร 

499,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร และขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 7,656 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร เกษตรกร
ใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย 
และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ช่วยให้สามารถ
ขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมี
คุณภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,800 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหมู่ที่ 6  
บ้านปูน ตําบลเกาะตะเภา 
เช่ือมต่อ บ้านรังแร้ง  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 925 เมตร 

499,850 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จํานวน 
10,793 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง 
ข้าวโพด และกะหล่าํปลี มีคุณภาพมากขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,850 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 76/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

145 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 
1-0039 หมู่ที่ 4 ตําบลตากตก 
– ตําบลหนองบวัเหนือ 
(อําเภอบา้นตาก-อําเภอ
เมืองตาก) จังหวัดตาก  

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement 
In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 3.850 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
19,250 ตารางเมตร 

8,715,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมถนนเป็นผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
เพื่อความสะดวกในการสัญจร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 7,952 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว 
ถั่วเหลือง ข้าวโพด และกะหล่าํปลีมีคุณภาพมากขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

8,715,000 

146 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (โดยวิธ ีPavement 
In-Place Recycling) 
สายทางที่ ตก.ถ 1-0013  
บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement 
In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 2.030 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
16,240 ตารางเมตร 

7,230,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
การปรับปรุงโดยซ่อมแซมถนนเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling) เพื่อความสะดวกในการสัญจร และการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยมีกลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 9,900 คน ช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการสัญจรมากขึน้ เกษตรกร
มีเส้นทางในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว อ้อย 
มันสําปะหลัง ลําไย และกาแฟ ชว่ยลดความ
เสียหายต่อผลผลิตการเกษตร สามารถขนส่ง
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

7,230,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 77/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

147 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) สายทาง 
หมู่ที่ 3 บ้านกิ้วห้าง ตําบล
อุ้มผาง เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1 
บ้านอุ้มผาง เทศบาลตําบล
อุ้มผาง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
5.200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 20,800 ตารางเมตร  

9,360,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 6,666 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

9,360,000 

148 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay)  
สายทาง หมู่ที ่1  
บ้านแม่กลองใหม ่ 
ตําบลแม่กลอง เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 2 บ้านเซอทะ  
ตําบลหนองหลวง  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
0.500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 

900,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 6,980 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าวโพด ข้าว กล้วย ถัว่ และสมุนไพร ช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

900,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 78/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay)  
สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านทีจอซึ 
ตําบลแม่จัน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 
บ้านเดลอคี ตําบลหนองหลวง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00เมตร ระยะทางยาว 2.500 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 10,000 ตารางเมตร  

4,600,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 24,288 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าวโพด ข้าว มันสําปะหลัง และยางพารา 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,600,000 

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ําและบ่อพัก ซอยเพชร
เรือนทอง  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 
เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ท่อระบายน้าํ เส้นผ่านนศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ยาว 131 เมตรและวางท่อระบายน้ํา
ขนาด ศก.0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

819,200 เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํและบ่อพกั เพื่อความปลอดภัยและ
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 921 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตร ลดความ
เสียหายทีจ่ะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

819,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 79/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านปุาไร ่ตําบลขะเนจื้อ 
อําเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านปุาไร่ ตําบลขะเนจื้อ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยการวาง
ท่อโครงข่ายประปาหมู่บา้น 

1,185,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลขะเนจื้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําประปาในหมู่บ้าน 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 1,175 คน ช่วยให้
ชุมชนมีระบบประปาที่มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
ประชาชนมีโครงข่ายในการส่งน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคที่เพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

1,185,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 80/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ก่อสร้างประปาภูเขา บ้าน
หนองหลวง หมู่ที ่13 และ
บ้านปุาไร ่หมู่ที่ 2  
ตําบลขะเนจื้อ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างประปาภูเขา บ้านหนองหลวง และ 
บ้านปุาไร่ ด้วยการวางท่อเพือ่ส่งต่อน้ําจาก
ลําห้วยเข้าสู่ถังเก็บน้ําของ 2 ชุมชน 
ระยะทางวางท่อรวมประมาณ 10 เมตร 

5,100,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลขะเนจื้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างประปาภูเขาเพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถจา่ยน้ําให้
ประชาชนในชุมชนอยา่งเพียงพอ โดยมรีะยะทางใน
การวางท่อประมาณ 10 กิโลเมตร กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชน 2,644 คน (2 หมู่บ้าน) ช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ําของชุมชน และมีแหลง่น้ําดิบ
สําหรับผลิตน้ําประปาที่เพียงพอและครอบคลุมกับ
ความต้องการของประชาชน รวมถึงคนในชุมชนมี
น้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และปลูกพืชผักใน
ครัวเรือน เกิดการจ้างงานในชุมชนในการวางท่อ
ระบบประปา จํานวน 30 คน คนละ 300 บาท  
เป็นระยะเวลา 70 วัน คิดเป็นเงิน 630,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมา
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและต้องอาศัยแหล่งน้ําดิบ
จากต้นน้ําในปาุเป็นหลักสาํหรับการผลิตประปา 
รวมถึงระยะทางในการส่งน้ํามีระยะทางไกล การ
วางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ําดิบมายังถังเกบ็น้ําของ
ชุมชนยังไม่สามารถทําแบบถาวรได้ ในฤดูแล้งแหล่ง
น้ําดิบมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ต้อง
จํากัดปริมาณการใช้น้ําแบบแบ่งเขต 

5,100,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 81/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

153 ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม 
ระบบประปาภูเขา  
หมู่ที่ 12 บ้านแพะ  
ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
โดยวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 234 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

164,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยาย ต่อเติม ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพยีงพอในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
548 คน เกษตรกร 438 คน ช่วยให้ชุมชนมีระบบ
ส่งน้ําที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และปลูก
ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และพืชเกษตรอื่นๆ 
ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีเป็นการขยายเขตวาง
ท่อจากแหล่งน้ําใหม่เพื่อใหป้ระชาชนและเกษตรกร
มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ  
3.ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลแม่ตื่นมีสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขา ต้องอาศัย
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา ซ่ึงแหล่งน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และเกษตรกร 

164,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 82/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม 
ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยพระเจ้า ตําบลแม่ตื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
โดยวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
จํานวน 200 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว จํานวน 500 ท่อน, 
ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว 
จํานวน 50 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
กลุ่มบ้านหว้ยพระเจ้าน้อย, ท่อ PVC เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จํานวน 250 ท่อน, ท่อ 
PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว จาํนวน 
250 ท่อน 

312,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพยีงพอในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
314 คน เกษตรกร 283 คน ช่วยให้ชุมชนมีระบบ
ส่งน้ําที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และปลูก
ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และพืชเกษตรอื่นๆ 
ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลแม่ตื่นมีสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขา ต้องอาศัย
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา ซ่ึงแหล่งน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และเกษตรกร 

312,500 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 83/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม 
ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3  
บ้านห้วยมะขาม  
ตําบลแม่ตื่น อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
โดยวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 50 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จํานวน 150 ท่อน, ท่อ 
PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว จาํนวน 
30 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 
1/2 นิ้ว จาํนวน 600 ท่อน, ท่อ PVC เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จํานวน 700 ท่อน, ท่อ 
PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จํานวน 
400 ท่อน, พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, กลุม่
บ้านแสมไทย ทอ่ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว จาํนวน 30 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จาํนวน 40 ท่อน, ท่อ PVC 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว จาํนวน 30 
ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 
จํานวน 30 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จํานวน 30 ท่อน 

347,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยาย ต่อเติม ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพยีงพอในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 330 คน เกษตรกร 297 คน ช่วยให้ชุมชนมี
ระบบส่งน้ําที่เพียงพอต่อการอุปโภค บรโิภค และ
ปลูกข้าว ขา้วโพด มันสําปะหลัง และพชืเกษตร
อื่นๆ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลแม่ตื่นมีสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขา ต้องอาศัย
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา ซ่ึงแหล่งน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และเกษตรกร 

347,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 84/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม 
ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 
กลุ่มบ้านหว้ยดอกเกี๋ยง  
บ้านห้วยสินา ตําบลแม่ตื่น 
อําเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 

ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
โดยวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 50 ท่อน, ท่อ PVC เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จํานวน 2,300 ท่อน พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 
 

1,103,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยาย ต่อเติม ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพยีงพอในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
1,274 คน เกษตรกร 1,019 คน ช่วยใหชุ้มชนมี
ระบบส่งน้ําที่เพียงพอต่อการอุปโภค บรโิภค และ
ปลูกข้าว ขา้วโพด มันสําปะหลัง และพชืเกษตร
อื่นๆ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลแม่ตื่นมีสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขา ต้องอาศัย
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา ซ่ึงแหล่งน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และเกษตรกร 

1,103,300 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 85/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

157 ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม 
ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 
บ้านคําหวัน ตําบลแม่ตื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก 

ขยาย ต่อเติม ซ่อมแซม ระบบประปาภูเขา 
โดยวางท่อ 
จุดที่ 1. ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
จํานวน 188 ท่อน, พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
จุดที่ 2. ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
จํานวน 113 ท่อน, พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
จุดที่ 3. ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 3,000 เมตร, ท่อ HDPE เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จาํนวน 3,350 เมตร, 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จุดที่ 4. ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 300 เมตร, ท่อ HDPE เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว จาํนวน 900 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ  

1,881,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ตื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยาย ต่อเติม ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพยีงพอในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
433 คน เกษตรกร 303 คน ช่วยให้ชุมชนมีระบบ
ส่งน้ําที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และปลูก
ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง และพืชเกษตรอื่นๆ 
ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3.ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลแม่ตื่นมีสภาพพื้นที่อยู่บนภูเขา ต้องอาศัย
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภค บริโภค 
และทําเกษตร ในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาด
แคลนน้ํา ซ่ึงแหล่งน้ําที่ใช้ในปัจจุบันมีปริมาณน้ําที่
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และเกษตรกร 

1,881,300 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 86/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,000 
เมตร บ้านหนองหลวง จุดที่ 3 
หมู่ที่ 3 ตําบลสามหมื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร 

55,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 198 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

55,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 87/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,000 
เมตร บ้านหนองหลวง  
จุดที่ 2 หมู่ที่ 3  
ตําบลสามหมื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีช ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร 

118,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซีเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 185 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

118,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 88/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 วางท่อประปาพีวีชีเพือ่
การเกษตร  โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3,000 
เมตร บ้านหนองหลวง 
จุดที่ 1 หมู่ที่ 3  
ตําบลสามหมื่น  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีช ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ยาว 3,000 เมตร 

160,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 190 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

160,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 89/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

161 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3,600 
เมตร กลุ่มบ้านสามหลัง  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง 
ตําบลสามหมื่น  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 นิ้ว ยาว 3,000 เมตร 

160,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 24 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

160,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 90/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 400,
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3,600 
เมตร กลุ่มบ้านห้วยสองสลึง 
หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ  
ตําบลสามหมื่น  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 400 เมตร, ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3,600 เมตร 

239,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 51 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

239,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 91/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

163 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร โดยวางท่อ
ประปาพวีีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 400,
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4,000 
เมตร บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 
ตําบลสามหมื่น  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 400 เมตร, ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4,000 เมตร 

259,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 181 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

259,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 92/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตร กลุ่มบ้านหว้ย
ขนุน หมู่ที่ 1 บ้านแพ่แฮ 
ตําบลสามหมื่น  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

วางท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาว 400 เมตร, ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4,000 เมตร 

260,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซี เพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 438 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปล ีพริก มันสาํปะหลัง 
และกาแฟอาราบิกา้ ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่น มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

260,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 93/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 วางท่อประปาพีวีซีเพื่อ
การเกษตรกลุ่มบ้านกูเตอร์ทะ 
หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ทอ้ 
ตําบลสามหมื่น 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วางท่อประปาพีวีซี ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4,000 เมตร 

466,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามหมื่น 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อประปาพวีีซีเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายประชาชน จาํนวน 233 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสาํหรับปลูกข้าว พืชไร 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ํา พริก มันสําปะหลัง และ
กาแฟอาราบกิ้า ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม 
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ตําบลสามหมื่นมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง การทําเกษตร
ส่วนใหญ่อาศัยการวางท่อส่งน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาติบนภูเขา ปัจจุบันแหล่งน้ําเดิมไม่เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร และมักขาดแคลนในฤดูแล้ง จึงมี
ความจําเป็นต้องวางท่อจากแหล่งน้ําใหม่ หรือวาง
ท่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เพยีงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร 

466,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 94/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 ขยายแนวทอ่ประปาสู่ชุมชน  
เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  

ขยายแนวทอ่ประปา บ้านดอนไชย (บา้นไร่) 
หมู่ 6 ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก ยาว 4,865 เมตร 

8,770,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ตาว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการการกอ่สร้างสถานีสูบน้ําเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการสูบน้ําให้สามารถสูบน้าํเข้าสู่ระบบ
ประปาได้เพิ่มขึ้น พร้อมขยายโครงข่ายท่อประปาให้
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้งและเพิ่ม
โครงข่ายกระจายน้าํประปาเพือ่การอุปโภค บริโภค 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 4,490 คน 
เกษตรกร 3,477 คน ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มี
โครงข่ายประปาที่ครอบคลุมมากขึ้น มีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภค บริโภค และทาํเกษตรในครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- เทศบาลตําบลแม่ตาว มีโครงข่ายประปา
ครอบคลุมเพียง 50 ครัวเรือน และมักประสบ
ปัญหาแหล่งน้ําดิบแห้งขอด โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง 
- การดําเนินโครงการเป็นการสูบน้ําจากแม่น้ําเมย
เข้าสู่ระบบโครงข่ายประปาเพื่อส่งต่อไปยังชุมชน
อื่นๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ  
- สถานที่ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ไดแ้ก่ วัด  
ซ่ึงมีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และ
เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบํารงุรักษาเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ 

8,770,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 95/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ พร้อมขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลาน  
ตําบลสมอโคน  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บ้านเกาะลาน  
หมู่ที่ 3 แบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมขยาย
เขตไฟฟูา 
  

4,094,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสมอโคน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน 
พร้อมขยายเขตไฟฟูา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 570 คน ช่วยให้ประชาชนมี
แหล่งผลิตน้ําประปาที่เพยีงพอต่อการอปุโภค 
บริโภคในครัวเรือน และปลูกผกัสวนครวั ช่วยให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ีเป็นการก่อสร้างในพื้นที่
ราชพัสดุซ่ึงมีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เรียบร้อย
แล้ว 
3.ข้อมูลเพิ่มเติม 
- การดําเนินงานเป็นการกอ่สร้างระบบประปาใหม ่
จากเดิมบ้านเกาะลานอาศัยใช้น้ําจากชมุชน
ข้างเคียง และจากรถขนส่งน้ําของ อบต. ซ่ึงไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน และมักขาด
แคลนในช่วงฤดูแล้ง  

4,094,500 

168 ขุดขยายสระหนองไข่เน่า 
หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ขุดขยายสระ ปากกว้าง 110 เมตร ยาว  
238 เมตร ปริมาตรดินขุด 105,890 
ลูกบาศก์เมตร 

5,115,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขยายสระ เพื่อใช้ในการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 557 คน ช่วยเพิ่มประสิทธภิาพการกักเกบ็
น้ําให้กับแหล่งน้ําในชุมชน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงพอต่อการปลูกขา้ว ข้าวโพด และมนั
สําปะหลัง ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

5,115,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 96/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

169 ขุดลอกสระหนองตีนนก  
หมู่ที่ 5 ตําบลแม่สลิด 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ขุดลอกสระกว้างเฉลี่ย 35 เมตร ยาว 500 
เมตร ขุดลึกจากดินเดิม 2 เมตร ปริมาตรดิน
ขุด 31,374 ลูกบาศก์เมตร 

1,447,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค
และบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
816 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําให้กบั
แหล่งน้ํา เกษตรกรมีน้ําเพียงพอต่อการปลูกข้าว 
ข้าวโพด และมันสาํปะหลัง ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,447,200 

170 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านบ้านทอ้งฟูา หมู่ที่ 2, 
บ้านฉลอม หมู่ที่ 3, 
บ้านผาแต้ม หมู่ที่ 7 และ
บ้านสันพระบาท หมู่ที ่8  
ตําบลท้องฟูา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ขยายเขตประปา ขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 507 เมตร และทอ่ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกวา่ 
3,783 เมตร  

408,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น และวาง
ระบบท่อประปาเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชํารุด
เสียหาย และขยายโครงข่ายเพิ่มเติมใหค้รอบคลุม
มากขึ้น เพือ่ให้ชุมชนมีโครงข่ายประปาที่ครอบคลุม
มากขึ้น ประชาชนมีน้ําใช้ที่เพยีงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค และปลูกพืชผักในครัวเรือน กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 1,374 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที  

408,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 97/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ขยายอ่างเก็บน้าํ เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อแก้ไขปญัหาน้าํ
ท่วมและภยัแล้ง หมู่ที ่3 
(บริเวณประปาหมู่บา้นหมู่ที่ 3) 
บ้านฉลอม หมู่ที่ 3  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก 

ขยายอ่างเก็บน้าํ ขนาดกวา้ง 55.00 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,687.50 ลูกบาศก์เมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดขยายอา่งเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเกบ็น้ําสําหรับการทาํเกษตร แก้ไขปัญหาภัย
แล้งและปูองกันการเกิดน้ําท่วม กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 546 คน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บน้าํให้เพียงพอต่อการทําเกษตรของ
ประชาชนในการปลกูข้าว ข้าวโพด และพืชผล
ทางการเกษตรอื่นๆ ชว่ยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

491,000 

172 ก่อสร้างระบบกระจายน้ํา
บ้านดงซ่อม หมู่ที่ 3  
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

1. ก่อสร้างอาคาร กวา้ง 3 เมตร  ยาว 3 
เมตร  
2. วางท่อจ่ายน้ํา ท่อพวีีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 
13.5 ยาว 2,000 เมตร  
3. ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์สูบผลิตน้ํา จํานวน 
1 ชุด 

1,532,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างอาคาร วางท่อจ่ายน้ํา พร้อมระบบ
สูบน้ําโซล่าเซลล์ เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร และ
อุปโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร
ผู้ใช้น้ํา จํานวน 902 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ําที่
เพียงพอสําหรับปลกูข้าว มันสาํปะหลัง ข้าวโพด 
และไม้ผล ชุมชนมีโครงข่ายและระบบสง่น้ําที่
ครอบคลุมมากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันที  
3.ข้อมูลเพิ่มเติม 
- อาคารเป็นอาคารเพื่อเก็บแผงควบคุมและระบบ
ควบคุมการสูบน้ํา เป็นการสูบน้าํจากคลองวังเจ้า
เข้าสู่คลองชลประทานเพื่อให้เกษตรกรใช้สําหรับ
การเกษตร 

1,532,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 98/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 ขุดลอกคลองบง บริเวณฝาย 
ไร่ผู้ช่วยตุม่ บา้นใหมพ่รสวรรค์  
หมู่ที่ 6 ตําบลนาโบสถ ์
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลอง ปริมาณงาน ขุดลอกให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง เฉลีย่ 3.50 เมตร ลึกต่อจาก
ก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 900.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,205.00 ลูกบาศก์เมตร 

420,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ  
และทําการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 792 คน ช่วยให้ประชาชนมแีหล่งกักเก็บน้ํา
ที่มีประสิทธิภาพสามารถกักเกบ็น้ําได้มากขึ้น 
เพียงพอต่อการทําเกษตร ได้แก ่ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ขา้ว และไม้ผล ช่วยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีปริมาณมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  

420,000 

174 ขุดลอกคลองประดาง  
บ้านนาแพะ บริเวณหนา้
ฝายไร่ นายชูชพี หมู่ที ่9 
ตําบลนาโบสถ ์อําเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลอง ปริมาณงาน ขุดลอกคลองให้มี
ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ก้น
คลองกว้าง เฉลี่ย 9.00 เมตร ลึกต่อจากก้น
คลองเดิม เฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 700.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,970.00 ลูกบาศก์เมตร 

467,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ และทํา
การเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 
696 คน ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งกกัเกบ็น้ําที่มี
ประสิทธิภาพสามารถกักเกบ็น้ําได้มากขึน้ 
เกษตรกรมีน้ําใช้ที่เพียงพอต่อการทําเกษตร ได้แก่ 
ข้าวโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ข้าว และไม้ผล ช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  

467,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 99/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

175 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3  
บ้านแม่ลาคี ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,570 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

151,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อน้าํประปาเพื่อการเกษตร พร้อมถัง
เก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตร จาํนวน 50 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงต่อการปลูกบกุ กาแฟ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิต
ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน จํานวน 8 คน วันละ 
300 บาท เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 33,600 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชีวิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมีความ
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  

151,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 100/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2  
บ้านแม่สะเปา  
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,550 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

159,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 30 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างแรงงานในชุมชนวางท่อประปา จาํนวน 8 คน 
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 
36,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

159,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 101/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3  
บ้านแม่วะหลวง (1) 
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,570 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

161,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตร จํานวน 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ําเพียง
ต่อการปลูกบกุ กาแฟ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
พืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 8 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 36,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

161,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 102/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2  
บ้านปางทอง (ตะโด๊ะโกร)  
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,700 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

164,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 10 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 42,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

164,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 103/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

179 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตรหมู่ที ่8  
บ้านวะหยา่โจ 
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,700 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

169,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 30 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 10 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

169,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 104/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่4  
บ้านแม่เปุงทะ 
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,700 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

169,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 10 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

169,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 105/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

181 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 7  
บ้านทีสะหน่อ 
ตําบลแม่วะหลวง  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,700 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร  จํานวน 4 ถัง 

171,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยายท่อส่งน้ําประปาภูเขาเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จํานวน 40 คน ช่วยให้
เกษตรกรมีน้ําเพียงต่อการปลูกบกุ กาแฟ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิต
ทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น เกิดการจา้งงานในชุมชน จํานวน 10 คน 
วันละ 300 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 
45,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

171,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 106/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2 บ้านปาง
ทอง (แม่หละออโกร)  
ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,500 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

176,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการ
จ้างงานในชุมชน จํานวน 12 คน วันละ 300 บาท 
เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 50,400 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

176,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 107/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

183 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1  
บ้านซอแขระกา 
ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,848 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

178,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 50 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดการจ้างงานในชุมชน จาํนวน 12 คน วันละ 
300 บาท เป็นเวลา 14 วัน คิดเป็นเงิน 50,400 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

178,500 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 108/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 2  
บ้านโยกะแตะ 
ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 1,600 เมตร  
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

183,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดการจ้างงานในชุมชน จาํนวน 12 คน วันละ 
300 บาท เป็นเวลา 15 วัน คิดเป็นเงิน 54,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

183,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 109/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

185 วางท่อส่งน้ําประปาเพื่อ
การเกษตรหมู่ที ่6  
บ้านเค๊าะทีโค๊ะ 
ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

วางท่อส่งน้ําประปา ความยาว 2,552 เมตร 
พร้อมถังเก็บน้ําพลาสตกิ ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง 

232,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วะหลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการวางท่อส่งน้ําประปาเพื่อการเกษตร พร้อม
ถังเก็บน้ําพลาสติก 2,000 ลิตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 20 คน ช่วยให้เกษตรกรมีน้ํา
เพียงต่อการปลูกบุก กาแฟ ขา้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และพืชผลการเกษตรอื่น ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดการจ้างงานในชุมชน จาํนวน 13 คน วันละ 
300 บาท เป็นเวลา 17 วัน คิดเป็นเงิน 66,300 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ซ่ึงวิถีชวีิตส่วนใหญ่อาศัย
แหล่งน้ําธรรมชาติในการอุปโภคและทําเกษตร  
ไม่สามารถขุดสระเพื่อกักเก็บน้ําได้จึงมคีวาม
จําเป็นต้องมีถัง 2,000 ลิตร เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

232,800 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 110/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

186 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 
ตําบลวังหมัน อาํเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  
2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูง จํานวน 1 งาน 
3. จัดหาเครื่องสูบน้ํา จาํนวน 1 งาน 

205,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
เพื่อให้การส่งน้ําในแหล่งชุมชนมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 868 
คน ช่วยให้ชุมชนมีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประชาชนในชุมชนมีน้ําใช้เพยีงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และปลูกพืชผักในครัวเรือน อาท ิ
ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3.ข้อมูลเพิ่มเติม 
- เป็นการซ่อมแซมระบบประปาเดิมที่ชาํรุด  
และหอถังเดิมเป็นแบบไฟเบอร์ซ่ึงใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงเครื่องสูบน้ําไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธภิาพ ทําให้คนในชุมชนประสบ
ปัญหาน้ําสาํหรับอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 

205,000 

187 ขุดลอกคลองชะลาดใหญ ่
บ้านท่าทองแดง หมู่ที ่7 
ตําบลนาโบสถ ์อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลี่ย 1.50 เมตร 
ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.80 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,290.00 ลูกบาศก์เมตร 

49,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเกบ็น้ํา กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,257 คน ช่วยให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้าํที่มีประสิทธภิาพสามารถกักเก็บน้าํ
ได้มากขึ้น เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้ที่เพียงพอต่อการ
ทําเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าว 
และไม้ผล ช่วยให้ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และแหล่งน้ําเป็น
ปัจจัยสาํคัญของการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ 

49,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 111/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ขุดลอกคลองประดาง 
บริเวณหลังโรงพักตํารวจ 
บ้านนาโบสถ์ หมู่ที ่4  
ตําบลนาโบสถ ์อําเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก  

ขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
8.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลี่ย 3.50 เมตร 
ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลี่ย 1.80 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 1,770.00 ลูกบาศก์เมตร 

65,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ และ
เพิ่มการกักเกบ็น้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 2,531 คน ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บ
น้ําที่มีประสิทธภิาพสามารถกกัเก็บน้ําได้มากขึ้น 
เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้ที่เพียงพอต่อการทําเกษตร 
ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ข้าว และไม้ผล 
ช่วยให้ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และแหล่งน้ําเป็น
ปัจจัยสาํคัญของการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ 

65,000 

189 ขุดลอกคลองประดาง 
บริเวณไร่ตาชุบ หมู่ที่ 1 
ตําบลนาโบสถ ์อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ขุดลอกคลอง ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 
เฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง เฉลีย่ 
6.00 เมตร ลึกต่อจากก้นคลองเดิม เฉลีย่ 
1.20 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 6,435.00 
ลูกบาศก์เมตร 

250,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ําดิบ และ
เพิ่มการกักเกบ็น้ํา กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,234 คน ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บ
น้ําที่มีประสิทธภิาพสามารถกกัเก็บน้ําได้มากขึ้น 
เกษตรกรมีแหล่งน้ําใช้ที่เพียงพอต่อการทําเกษตร 
ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขยีว ข้าว และไม้ผล 
ช่วยให้ผลผลิตมีปริมาณมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และแหล่งน้ําเป็น
ปัจจัยสาํคัญของการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ 

250,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 112/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

190 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง  
ลําห้วยแม่ระมาด หมู่ที่ 2  
ตําบลแม่ระมาด  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ขนาด ความยาว 
100.00 เมตร ความกวา้ง 3.00 เมตร  
ความสูง 3.00 เมตร  

1,140,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างพนังกันตลิ่งลําหว้ยเพื่อปูองกันดิน
ทรุดและกั้นไม่ให้น้ํากัดเซาะดินทะลักเขา้สู่พื้นที่
ชุมชนและพื้นที่เกษตร มีกลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 852 คน ช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีมีความปลอดภยัและสามารถลดความ
เสียหายจากอุทกภัยใหก้ับชุมชนและพื้นที่เกษตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ลําห้วยแม่ระมาดเป็นลําห้วยที่มีความสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตและการทําเกษตรของประชาชนใน
พื้นที่ ในช่วงฤดูฝนตกหนักมักเกิดปัญหาน้ําปุาไหล
หลากที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร
อย่างเป็นวงกว้าง  

1,140,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 113/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง  
ลําห้วยขะเนจื้อ หมู่ที่ 6  
ตําบลแม่ระมาด  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ขนาด ความยาว 
600.00 เมตร ความกวา้ง 3.00 เมตร  
ความสูง 3.00 เมตร  

6,829,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
แม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างพนังกันตลิ่งลําหว้ย เพื่อปูองกันคัน
ดินทรุดและกั้นไม่ให้น้ํากัดเซาะดินทะลกัเข้าสู่พื้นที่
ชุมชนและพื้นที่เกษตร กลุ่มเปูาหมายเปน็
ประชาชน จาํนวน 1,309 คน ช่วยให้ชมุชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ีมีความปลอดภัยและสามารถลด
ความเสียหายจากอุทกภยัให้กับชุมชนและพื้นที่
เกษตร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้  
3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
- ลําห้วยขะเนจื้อเป็นลําห้วยที่ไหลผ่านแหล่งชุมชน 
มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตและการทําเกษตร 
ในช่วงฤดูฝนตกหนักมักเกิดปญัหาน้าํปุาไหลหลากที่
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรอย่าง
เป็นวงกว้าง ประกอบกับลําห้วยบางช่วงแคบและ
ตลิ่งต่ํา 

6,829,000 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที ่1 บ้านคลองสัก 
(บ้านนายวิสุทธิ ์พึ่งทองคํา-
หมู่ที่ 10 เขารัก ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร  

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,488 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร และเป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว มัน
สําปะหลัง ขา้วโพด รวมถึงการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 114/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลานตา
เกลี้ยง (สายไร่จ่านงค์- 
บ้านนายทัศไนย) ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  
2 ช่วง กว้าง 4,5 เมตร ยาวรวม 226 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,035 ตารางเมตร  

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 711 
คน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวก
ในการสัญจร และเป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว มัน
สําปะหลัง ขา้วโพด รวมถึง การขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 
ขยางโพรง (ไร่นายนิคม 
จันทร์สายทอง-หมู่ที่ 7  
ไร่นายทุย) ตําบลน้ํารึม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก กว้าง 7 
เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 402 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวกใน
การสัญจร และเป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว มัน
สําปะหลัง ขา้วโพด รวมถึง การขนส่งดา้นปศุสัตว์ 
ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 115/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก  
(สายบ้านลานมะคร้อ- 
บ้านบุ่งมะกอก) ตําบลน้ํารึม  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 
เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการ
สัญจรและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 941 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความสะดวกใน
การสัญจร และเป็นเส้นทางในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพด รวมถึง การขนสง่ด้าน 
ปศุสัตว์ ช่วยลดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และสามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฟากดง  
บ้านตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 520 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 116/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปาุแดง  
บ้านชบา หมู่ที่ 2  
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 450 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,000 

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปักอแีว่น  
บ้านสระตลุง หมู่ที่ 1 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
ยาว 263.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 630 คน ช่วย
ให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยในการ
สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ ช่วย
ให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมาก
ขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 117/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนเรศ 
บ้านเด่นมะขาม หมู่ที่ 8 
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
ยาว 343.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,029 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 300 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์  
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายชาญ- 
วัดใหม่ไผ่สีซอ บ้านเนิน
มะลื่น หมู่ที่ 3  
ตําบลตลุกกลางทุ่ง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 450 คน ช่วย
ให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยในการ
สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์  
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 118/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไร่นายจรูญ  
อินครอง บ้านชะลาด  
หมู่ที่ 5 ตําบลปุามะมว่ง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ทั้งหมด  ไม่น้อยกว่า 840.00 
ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

340,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลปุามะมว่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 798 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการขนส่งด้านปศุสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

340,900 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้าน
ชะลาดระฆัง ตําบลโปุงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 620.00 
ตารางเมตร 

281,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 557 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

281,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 119/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายใต้ ตําบลโปุงแดง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 640.00 
ตารางเมตร 

290,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 491 คน ช่วย
ให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยในการ
สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มัน
สําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

290,800 

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายประปา (ใต้) 
พร้อมปูายโครงการ  
ตําบลโปุงแดง 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตาราง
เมตร 

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 916 คน  
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

487,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 120/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายมออิสาน –  
โพรงตะเข้ พร้อมปูายโครงการ 
ตําบลโปุงแดง  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตาราง
เมตร 

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,005 คน 
ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีความปลอดภัยใน
การสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
มันสําปะหลัง ขา้วโพด และถั่ว ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

487,000 

206 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เส้นถ้ําผาวอก-บ้านห้วย
เหลือง (ช่วงที่3)  
บ้านห้วยเหลือง หมู่ที ่5  
ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 745.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินหรือลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

412,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 668 คน ช่วย
ให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสูแ่หล่งท่องเที่ยว
สําคัญได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อาทิ ถ้ําผา
วอก น้ําตกลานสาง น้ําตกผาลาด เป็นตน้ เกษตรกร
มีความสะดวกในการขนส่งข้าว มันสําปะหลัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการขนส่งด้านปศุสัตว์ ให้
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

412,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 121/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยข้างวิทยาลยั 
นอร์ทเทิร์น หมู่ที่ 2  
บ้านหนองบัวใต้ 
ตําบลหนองบัวใต้  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.0 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-
0.50 เมตร 

470,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 528 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว พริก 
กล้วย มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์และการ
ขนส่งด้านปศุสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

470,000 

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกหนองตาเรือ 
ตําบลวังหิน อาํเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ 1,100.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ตบแน่น   

477,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 543 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ช่วยลดความเสียหายในการขนสง่ข้าว  
มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

477,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 122/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลอง
ธรรมชาติ ตําบลวังหิน 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1  
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 100.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
350.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างเดียวกว้าง 0.25 เมตรช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว
กว้าง 0.25 เมตร บางช่วงลงไม่ได้ 5 เมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร มีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 266 
คน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าว  
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยใหผ้ลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถขนส่งได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

485,000 

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางซอยห้วยแกว้ 
ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตําบลไม้งาม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,128 ตารางเมตร 

570,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 2,317 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลีย้งสัตว์  
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ
สามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

570,600 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 123/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย หลังโรงเรียน
บ้านวังม่วง หมู ่5 
ตําบลไม้งาม อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตรยาว 469 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 
1,876 ตารางเมตร  

950,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,187 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าว  มันสําปะหลัง และขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ
สามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

950,300 

212 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางโรงสูบน้ําไป
หนองบัว หมู่ 1 ตําบลไม้งาม 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า 2,040 ตารางเมตร 

1,034,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 1,067 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลีย้งสัตว์  
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ
สามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,034,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 124/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

213 ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้
หินคลุก หมู่ที่ 6  
ตําบลแม่จะเรา  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก กว้าง 
4.00-5.00 เมตร ยาว 12,900 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
10,140 ลูกบาศก์เมตร 

3,474,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่งหลวง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก  
เพื่อความสะดวกปลอดภัย และเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 2,317 คน ช่วยให้ประชาชน 
มีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร เกษตรกรมี
เส้นทางในการขนส่งข้าว ขา้วโพด ถัว่ ออ้ย  
มันสําปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ  
เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,474,900 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 125/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย5.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 148.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 189.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 189.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 200.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
(ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวม แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่
2,865.00 ตารางเมตร  
(ถนนบ้านโฮ้ง) หมู่ที ่3 
ตําบลแม่จะเรา  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 148.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 189.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 189.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 200.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 2,865.00 ตารางเมตร 

1,006,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่จะเรา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,076 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร ลดความเสียหายในการขนสง่ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งผลผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,006,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 126/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5 บ้านสันปุาไร ่
ตําบลพระธาตุ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาต ุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 835 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านดอยเปก็ ตําบลพระธาตุ  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 

1,451,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาต ุ

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 597 คน เกษตรกร 178 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย 
ในการสัญจร ลดความเสียหายในการขนส่งข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ให้สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,451,700 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 127/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

217 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน น.ส. ปู  
หมู่ที่ 1 ตําบลวังหมัน 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 184.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
752.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร และปูายโครงการ จํานวน 1 ปูาย 

373,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 772 คน ช่วยลดความเสียหาย
ในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กล้วยไข่ ฝร่ัง และสินค้า
เกษตรอื่นๆ ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น การสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

373,000 

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองสวาย  
หมู่ที่ 2 ตําบลวังหมัน 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.30 เมตร  

914,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 634 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กลว้ยไข่ ฝร่ัง 
และสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

914,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 128/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองน้ําหลงใต้ 
หมู่ที่ 7 บ้านวังหวาย  
ตําบลวังหมัน อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 610.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.30 เมตร  

1,224,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 505 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าว ข้าวโพด กลว้ยไข่ ฝร่ัง 
และสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,224,000 

220 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 1  
บ้านปุายางตก ตาํบลยา่นรี 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
1. ซอยทางเข้าอ่างเก็บน้าํห้วยแห้ง ลงลูกรัง
ปรับผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกวา่ 
1,200 ลูกบาศก์เมตร  
2. ซอยลุงโม่งลงลูกรังปรับผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือลงลูกรังรวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 800.00 ลูกบาศก์เมตร  
3.ซอยสระเก็บน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟูาบ้านปาุยางตก 2 (จุดที่ 1) ลงลูกรัง
ปรับผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 720.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 
1.00 เมตร ศก.1.20 เมตร จํานวน 6 ท่อน 
4.ซอยสระเก็บน้ําสถานีสูบน้าํด้วยพลังงาน
ไฟฟูาบ้านปาุยางตก 2 (จุดที่ 2) ลงลูกรัง
ปรับผิวจราจรมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อย
กว่า 267.38 ลูกบาศก์เมตร  

379,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จํานวน 750 คน ช่วยให้เกษตรกร
สามารถขนส่งข้าว ข้าวโพด ลําไย มะม่วง และ
พืชผลเกษตรอื่นๆ ได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

379,600 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 129/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
สายบ้านใหม่สามัคคี  
(ซอย 1) - บ้านวังน้ําผึ้ง  
ตําบลยกกระบัตร  
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 
เมตร ยาวรวม 2,265.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
13,590.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
ตบอัด ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6,974,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลยกกระบัตร  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 440 คน และเกษตรกร 2,229 
คน ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าว ออ้ยโรงงาน มันสําปะหลัง และกาแฟ  
ให้สามารถส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วและมี
คุณภาพมากขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

6,974,000 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไร่นายใจมา  
เขื่อนเป็ก -รีไซเคิล ซอย 1 
หมู่ที่ 6 บ้านห่วยม่วง  
ตําบลท่าสายลวด  
อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตากตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.00 เมตร 
ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร  

2,833,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าสายลวด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 12,057 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร ช่วยลดความเสียหายในการขนสง่ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ออ้ยโรงงาน และ
กาแฟ เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

2,833,300 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 130/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

223 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเกาะมะนาว บ้านมหาวัน 
หมู่ที่ 1 ตําบลมหาวัน 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิจราจรกวา้งเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงรวม 
ไม่น้อยกวา่ 13,800.00 ตารางเมตร  

7,719,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลมหาวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวกในการสัญจร และการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
จํานวน 793 คนและเกษตรกร 793 ช่วยให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร 
ช่วยลดความเสียหายในการขนส่งข้าว ขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และกาแฟ 
เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
รวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

7,719,000 

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางสมหวัง 
เพิ่มเพ็ง ไปห้วยดงยาง  
หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกระเชาะ 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

497,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 131/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางไป 
หนองไม้ตาย หมู่ที ่10  
ตําบลทุ่งกระเชาะ  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 900 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

499,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

499,200 

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านรังแร้งไป
เกาะตะเภา หมู่ที่ 9  
ตําบลทุ่งกระเชาะ 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 132/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

227 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเด่นยาว หมู่ที ่2 
ไป หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง 
ตําบลทุ่งกระเชาะ  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย หมู่ที ่11 ไป  
หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งกระเชาะ 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 200 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ ให้
สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 133/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางมนัญญา  
สุยะแกว้ ไปบา้นนางสุดใจ  
ต๊ะมูล หมู่ที่ 1 ตําบลท้องฟูา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 347 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมขยายปากทางพื้นที่ 9  
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกวา่ 1,397 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 

774,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลทุ่ง
กระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน และ
เกษตรกร จํานวน 350 คน ช่วยใหก้ารสัญจรมี
ความสะดวกปลอดภยั ลดความเสียหายในการ
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ข้าว ออ้ย และกาแฟ  
ให้สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

774,400 

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสระหนองน้ํา 
ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,528 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25  
เมตร 

714,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 40 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
ถั่ว และข้าวโพด สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด
ได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

714,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 134/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยดินสอพอง 
ตําบลตากตก อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร 

1,168,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 80 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว 
ถั่ว และข้าวโพด สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาด
ได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,168,000 

232 พัฒนาเส้นทางสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 1 ตําบลตากตก 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ปรับปรุงเส้นทางให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่  
4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.25  เมตร 

1,296,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการพัฒนาเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จํานวน 80 คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการ
ขนส่งข้าว ถัว่ และข้าวโพด สามารถขนส่งผลผลิต
เข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,296,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 135/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ตําบลตากตก  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.25 เมตร 

1,591,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 80 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งข้าว ถั่ว 
และข้าวโพด สามารถขนส่งผลผลิตเข้าสูต่ลาดได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,591,000 

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 1 บ้านปากลอ้งลี่  
(สายสันขาว) ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พรอ้ม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 135 
ลูกบาศก์เมตร 

1,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 800 
คน และเกษตรกร 300 คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลัง มีคุณภาพ และ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,940,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 136/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ยะ  
(สายบ้านนายจีด)  
ตําบลเกาะตะเภา 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 740 เมตรหนา 0.15 เมตร  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 111 
ลูกบาศก์เมตร 

1,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 700 คน 
และเกษตรกร 300 คน ช่วยให้การขนสง่ข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลังมีคุณภาพ และ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,940,000 

236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้  
(สายการเกษตร)  
ตําบลเกาะตะเภา  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่ 135
ลูกบาศก์เมตร 

1,940,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 750 คน 
และเกษตรกร 300 คน ช่วยให้การขนสง่ข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย และมันสําปะหลัง มีคุณภาพ และ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,940,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 137/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 1  
บ้านแม่สลิด ตําบลแม่สลิด 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 796 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพ และขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณ
บ้านสุริยา บุญมา)  
บ้านสันดินแดง หมู่ที่ 4  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 144 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
576 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

288,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 568 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพ และขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

288,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 138/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
(บ้านนางแสงเทียน  
ถึงคอกวัวนายหวัน)  
บ้านฉลอม หมู่ที่ 3  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 206 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
824 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

408,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 546 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพ และขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

408,000 

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ถนนวัดดอยโล้น
ถึงบ้านนางประไพร)  
บ้านฉลอม หมู่ที่ 3  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 
เมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 546 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพ และขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 139/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
(สายถนน 1175 ถึง 
บ้านนางประยูร สร้อยทอง)  
บ้านท้องฟูา หมู่ที่ 2  
ตําบลท้องฟูา อําเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 316 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพ และขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

496,000 

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที ่2  
(สายร้องเสือ) บ้านทอ้งฟูา 
หมู่ที่ 2 ตําบลท้องฟูา 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 345 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,035 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.10 - 0.50 เมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางกา
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 316 
คน ช่วยใหก้ารขนส่งข้าว ถัว่เหลือง ข้าวโพด และ
กะหล่ําปล ีมีคุณภาพและขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการสัญจรมากขึน้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 140/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

243 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ประชาอุทิศเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนนประชาอุทิศ)  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 8 ตําบลตากตก 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร 

477,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บ้านตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และลําเลียงพืชผล
ทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จํานวน 3,000 คน เกษตรกร 500 คน ช่วยให้การ
ขนส่งข้าว ขา้วโพด และผลผลิตเกษตรอื่นๆ  
มีคุณภาพและขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

477,000 

244 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ถนนประชานุสรณ์) 
หมู่ที่ 2-7 ตําบลตากออก 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก   

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 
3,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่น้อยกว่า 17,000.00 เมตร 

6,351,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบล 
บ้านตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และ
ลําเลียงพืชผลทางการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 5,000 คน เกษตรกร 500 คน 
ช่วยให้การขนส่งข้าว ข้าวโพด และผลผลิตเกษตร
อื่นๆ  
มีคุณภาพและขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

6,351,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 141/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยนางน้อย  
หมู่ที่ 9 บ้านครองราชย์ 
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 10,000 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 300 
ลูกบาศก์เมตร 

4,778,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,164 
คน ช่วยใหก้ารเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย  
มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร สามารถขนส่งได้
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,778,000 

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
สายบ้านวังตําลึง หมู่ที่ 5 
เช่ือมต่อ บ้านวังทอง  
หมู่ที่ 4 ตําบลนาโบสถ ์
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 950.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2  
ข้าง กวา้งข้างละ 0-0.50 เมตร ยาว 190 
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
28.50 ลูกบาศก์เมตร 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเป็น
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 2,531 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย และ
ข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

485,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 142/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
สายรอบอ่างเก็บน้ําคลอง
ทราย หมู่ที่ 2 ตําบลนาโบสถ ์
อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
1,120.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 2 ข้าง กว้างขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 
280 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร 

491,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร และเป็น
เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,307 คน 
ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งลําไย และ
ข้าวโพด ลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

491,400 

248 ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัสต์ติก 
คอนกรีต สายทางแยกทาง
หลวง 105 ถึงหมู่ที่ 1  
บ้านแมห่ละไทย ตําบลแมห่ละ  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีต  
6 เมตร (จํานวน 10 จุด) ยาวรวม 3,200 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400  
ตารางเมตร 

10,603,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่หละ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต เพื่อ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ และสร้าง
การเข้าถึงช่องทางการตลาดใหก้ับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จํานวน 11,362 คน ช่วยให้เกษตรกรมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว 
พืชไร ่ถั่วเหลือง และไม้ผล ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

10,603,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 143/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

249 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตร หมู่ที ่6 
บ้านเสรีราษฎร์ ตาํบลชอ่งแคบ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.700 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 18,500 ตารางเมตรเมตร พร้อมไหล่
ทางตามสภาพพื้นที ่

9,303,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลช่องแคบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวกในการสัญจร และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 1,905 คน ช่วยให้ประชาชน
มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
เกษตรกรสามารถขนส่งข้าว ลําไย มันสําปะหลัง 
อ้อย และยางพารา ออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็ว 
ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี 

9,303,800 

250 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านอุ้มผาง  
หมู่ที่ 1 บริเวณสายหน้าวัด
ปุาสัก ตาํบลอุ้มผาง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 431 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 144/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

251 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ละมุ้งคี 
หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน ตาํบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 511 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถ
ขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

490,000 

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านอุ้มผาง  
หมู่ที่ 1 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (ขา้ง ตรอ.)  
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ประชาชน จาํนวน 1,339 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิตมี
คุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึน้ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 145/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

253 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านเซปะหละ  
หมู่ที่ 2 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน ตําบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 687 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าว มันสําปะหลัง กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านกิว่ห้าง  
หมู่ที่ 3  บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (หน้าบา้นผู้ใหญ่)   
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,043 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 146/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านกิว่ห้าง  
หมู่ที่ 3  บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (หัวน้ําปาปือ้) 
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,043 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านกิว่ห้าง  
หมู่ที่ 3 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (ทางบ้าน ป.โจ๊ก)   
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 1,043 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งกาแฟ ทุเรียน 
หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 147/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

257 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปะหละทะ  
หมู่ที่ 1 บริเวณทางเข้าน้ําตก
ปะหละทะ ตําบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 771 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

258 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านยะโม่คี  
หมู่ที่ 5 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (ต้นน้าํประปา)  
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 437 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 148/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

259 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านปะหละทะ 
หมู่ที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่
ทํากิน (หนา้ รร.)  
ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 771 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าว มันสําปะหลัง กาแฟ และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

260 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปุาพลู หมู่ที่ 3 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
ตําบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 96 คน ช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 149/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

261 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ละมุ้งคี 
หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน (ดอยคอโจ)  
ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ประชาชน จาํนวน 511 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 

262 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ละมุ้งคี 
หมู่ที่ 4 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน ตาํบลแม่ละมุ้ง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ประชาชน จาํนวน 511 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตร มีคุณภาพ สามารถขนสง่ได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 150/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

263 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทางหน้า 
กศน.อุ้มผาง หมู่ที่ 1  
ตําบลอุ้มผาง อาํเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก  

เสริมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.95 เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร 

1,809,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน จาํนวน 1,339 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,809,200 

264 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 3 
บ้านกิ่วห้าง ตําบลอุ้มผาง 
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

เสริมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทาง ขนาดผวิจราจร กวา้ง 
3.95 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หนา 
0.05 เมตร รวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
5,135 ตารางเมตร 

1,960,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 1,043 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งกาแฟ ทุเรียน หมาก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ การขนส่งมีความรวดเร็ว
มากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,960,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 151/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

265 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแม่ละมุ้งคี 
หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี  
(ดอย GSM)  ตําบลแม่ละมุ้ง  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

4,274,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น 
ประชาชน จาํนวน 511 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,274,000 

266 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทางบ้านเซ
ปะหละ หมู่ที่ 2  
ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  

เสริมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.95 เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร 

1,809,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 687 คน ช่วย
ให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่ง
กาแฟ ทุเรียน หมาก และขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,809,200 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 152/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

267 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) สายทางบ้าน 
ปะหละทะ หมู่ที่ 1  
ตําบลแม่ละมุ้ง อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

เสริมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.95 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,740 ตารางเมตร 

1,809,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 687 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าวมันสําปะหลัง กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์  ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ 
สามารถขนส่งได้รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,809,200 

268 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปุาพลู หมู่ที่ 3 
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 
ตําบลแม่ละมุ้ง  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

4,274,00 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 96 คน ช่วยให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น 
เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว มนัสําปะหลัง 
กาแฟ และขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ช่วยให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถขนส่งได้รวดเร็ว
มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

4,274,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 153/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

269 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay)  
สายกล้อทอ-คอโซทะ  
หมู่ที่ 2 ตําบลแม่จัน  
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ปรับปรุงถนนโดยการซ่อมแซมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลแม่จัน 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน จาํนวน 1,500 คน 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับ
ขนส่งข้าว พรกิ มันสําปะหลัง กลว้ย บุก และ
ข้าวโพด ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ การขนส่งมีความ
รวดเร็วมากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

1,800,000 

270 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายทางต่อจาก
ศาลาอเนกประสงค์เลาะ
คลองชลประทานถึงซอย
ร่วมใจ) บ้านปากห้วยกลาง 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัวเหนือ  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  

479,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 500 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ ช่วย
ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถ
ขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

479,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 154/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

271 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายศาลา
อเนกประสงค์-สระเด่นยาว) 
บ้านหนองแบน หมู่ที่ 8 
ตําบลหนองบัวเหนอื  
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
1,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  

479,400 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวเหนอื 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จํานวน 826 คน  
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง เกษตรกรมีเส้นทางสําหรับขนส่งข้าว 
มันสําปะหลัง ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ ช่วย
ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและสามารถ
ขนส่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

479,400 

272 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางลัด  
หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

495,100 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 796 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,100 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 155/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

273 ซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายเขา้ฝาย
ชลประทาน หมู่ที่ 7  
บ้านยางโองนอก  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.5 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,800 ตารางเมตร 

495,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อความ
สะดวกในการทําเกษตรและเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย และมันสําปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 403 คน ช่วยให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีความสะดวกในการสัญจร ลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 
และช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,400 

274 ซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายคอกแพะ หมู่ที ่9 
บ้านเด่นไม้ซุง ตําบลแม่สลิด 
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.5 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,800 ตารางเมตร 

495,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อความ
สะดวกในการทําเกษตรและเป็นเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย และมันสําปะหลัง กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จาํนวน 779 คน ช่วยให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีความสะดวกในการสัญจร ลดความ
เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 
และช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

495,400 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 156/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

275 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายกลางนา  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สลิด  
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 
เมตรยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 910 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 549 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

497,000 

276 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยข้างลานตาก
ผลผลิต หมู่ที่ 2 บ้านแม่สลิด 
ตําบลแม่สลิด อําเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 716 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 157/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

277 ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางแยกบ้าน 
แม่หละยาง หมู่ที่ 2 ถึง  
บ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 
ตําบลแม่หละ  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ซ่อม/สร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีต กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 24,500 ตารางเมตร 

11,611,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่หละ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ และ
สร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาดให้กบัสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จํานวน 10,723 คน ช่วยให้เกษตรกรมคีวามสะดวก
และปลอดภยัในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว 
พืชไร ่ถั่วเหลือง และไม้ผล ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ และ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้และมีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

11,611,000 

278 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บริเวณทางหลวง
ชนบท 3025 (กม 0+500) 
ถึงห้วยน้ําขุน บ้านต้นฝึ้ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ระมาด 
อําเภอแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร 

3,380,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จาํนวน 1,257 
คน และเกษตรกร 990 คน ช่วยให้ประชาชนมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ลดความ
เสียหายในการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง 
อ้อยโรงงาน และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ช่วยให้
ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถขนส่งได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

3,380,000 



 เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 158/158 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

279 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
ตก 3041 (พร้อมรื้อถนนเดิม) 
บ้านห้วยนกแล หมู่ที ่2 
ตําบลแม่ระมาด  
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตาราง
เมตร 

810,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ระมาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรื้อถนนใหม ่เพื่อความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จํานวน 1,775 คน และเกษตรกร 300 
คน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง ลดความเสียหายในการขนส่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ออ้ยโรงงาน และ
ผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
และสามารถขนส่งได้อยา่งรวดเร็วมากขึน้ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

810,000 

280 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายฟาร์มหมู 
หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ํา 
ตําบลแม่สลิด  
อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร 

331,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้านการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จาํนวน 816 คน ช่วยใหก้ารขนส่ง
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และกาแฟ  
มีคุณภาพมากขึ้น การขนส่งรวดเร็วมากขึ้น 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสําคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อม
สามารถดําเนินการได้ทันท ี

331,600 

รวม 280 โครงการ 355,735,900  355,735,900 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 1/49 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดตาก 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบจ าหนา่ย
ไฟฟูาตลาดดอยมูเซอใหม ่

1.ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟูาแรงสูง/ 
แรงต่ าตลาดดอยมูเซอใหม่ โดยการเพิ่ม
ขนาดหม้อแปลงไฟฟูาจากเดิม 30 KVA  
เป็น 250 KVA ตามการตรวจสอบของ กฟภ. 
(550,000 บาท) 
2.ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในและภายนอก
อาคารจ าหน่ายสินค้าตลาดดอยมูเซอใหม่ 
โดยการเปลีย่นระบบไฟฟาูใหม่ทั้งระบบ 
ประกอบดว้ยตู้  
- mob เมน แบบมีหลังคา (2,598,000 บาท) 
- ตู้ LP1 และ LP2 
- มิเตอร์ 48 ชุด 
- ตู้ MCB เม้นไม่ต่ ากว่า 45 A 6 ช่อง 48 ตัว 
- ชุดตู้ย่อย 288 ชุด 
- โคมไฟ LED High bay LED แบบ 400 วัตต์ 
โคมไฟอกไก่พร้อมหลอด 288 ชุด  
- สาย CV สาย THW 
- รางวายเวย ์
- ท่อ PVC 
- งานระบบกราวด ์
- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบไฟ 

     3,148,000 จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎร 
บนพื้นที่สูงจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
ระบบไฟฟูาภายในและภายนอกตลาดดอยมูเซอ
ใหม่ ซ่ึงไม่ได้ระบุถึงความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงขาดความชดัเจนของผู้
ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 651.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 8.30 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 128.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 5) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 132.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 6) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกวา่ 218.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 11,546.00 
ตารางเมตร (ถนนร่มโพธิ์) 
หมู่ที่ 1,5,6 ต าบลแม่จะเรา 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  
(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 651.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 120.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.30 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 128.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
8.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 132.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
(ช่วงที่ 6) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.00 
เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 218.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 11,546.00 ตาราง
เมตร 

3,997,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่จะเรา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน  
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก โดยเป็นผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายสุสานบา้นแม่โกนเกน 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่โกนเกน ถึง
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่แม่โกนเกน 
ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.90 เมตร ยาวเฉลีย่ 1,490.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไม่น้ยกว่า 7,301.00 ตารางเมตร 

     2,770,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมหาวัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

4 ขยายยถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง 
สายพหลโยธิน - บ้านยาง
โองน้ า หมู่ที ่6 บ้านสันกลาง 
ต าบลแม่สลิด  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง 
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 13,600 ตารางเมตร 

  8,514,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สลิด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

5 ขยายไหล่ทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที ่4  
(บริเวณสามแยกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) บ้านสันดินแดง  
หมู่ที่ 4 ต าบลท้องฟูา 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ถมดินไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาวรวม 
450 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร และขยาย
ไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างล่ะ 1.00 เมตร  
ยาวรวม 450 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 - 0.50 เมตร 

  489,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท้องฟูา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยาย 
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

6 เสริมผิวทางลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(Over lay) สายทางถนน
ปัญญาสามัคคี – ถนน 
ประสิทธิศึกษา ต าบลแม่ต้าน  
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 

เสริมผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Over lay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
7.00 - 9.00 เมตร ยาว 2,246 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
18,337.60 ตารางเมตร 

     7,157,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลแม่ต้าน 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay)  
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
สู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
ชุมชนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ศาสนา ประเพณีส าคัญ 
ในพื้นที่ 

1.ส ารวจเส้นทางจัดกิจกรรมแรลลี่จกัรยาน 
"ชม ชิม ช้อป ท่องเที่ยวชุมชน" 
2.จัดงานแถลงข่าว 1 ครั้ง 
3.ประชาสัมพันธ์ผ่าน ปูายไวนิล แผ่นพบั 
สปอร์ตวิทยุ สือ่ออนไลน ์
4.จัดแข่งขันแรลลี่จักรยาน เช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีส าคัญ
ในพื้นที่ 1 ครั้ง 

     2,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส ารวจ
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน จัดงานแข่งขันแรลลี่
จักรยาน และประชาสัมพันธ ์โดยขาดการระบุ
จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน งบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานแข่งขันแรลลี่จกัรยาน 
และมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวนมาก ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  

 

8 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวถิีชีวิตชุมชน 

จัดท าสปอตส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณแีละ
วิถีชีวิตชุมชนผ่านสือ่มวลชนสัญจร  
(Press Tour) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

     2,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเชิญ
สื่อมวลชนร่วมกันจัดท าสปอตเพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ ์ขาดการระบุ
ผลส าเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการจัดท าสกู๊ปและสปอตส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาระบบการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
อ านวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว 

จ้างเหมาด าเนินงาน 
1.ประชุมเพื่อพัฒนาระบบขอ้มูลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ทะเลสาบเขื่อนภูมิพล  
2.ประชุมเพื่อพัฒนาระบบขอ้มูล 
การท่องเท่ียวจังหวัดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
น้ าตกทีลอซู  
3.จัดประกวดถ่ายภาพน้ าตกทีลอซู 
ทะเลสาบเขื่อนภูมิพล และไม้กลายเป็นหิน 
4.จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบและ 
ท าปูายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไม้
กลายเป็นหินเพือ่ติดตั้งริมถนนสายเอเชีย  
6 ปูาย  
5.ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้า OTOP เพื่อจัดท าเว็บไซด์
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว  
 

     5,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ส ารวจ จัดประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
การท่องเท่ียว จัดประกวดถ่ายภาพ และประกวด
ออกแบบปูายประชาสัมพันธ์และจัดท าเว็บไซด์  
ขาดการระบจุ านวนกลุ่มเปูาหมาย ฐานข้อมูล 
ที่จะจัดท าเพิ่มเติม และไม่ระบุผลส าเร็จของ
โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึง
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดท าฐานข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว และการด าเนินงานไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 

10 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงเกษตรจังหวัดตาก 

จ้างเหมาจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางเกษตร จ านวน 1 ครั้ง โดย 
1.ส ารวจและศึกษาการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพื้นที่ 
อ าเภอพบพระ อ าเภอบ้านตาก  
และอ าเภอเมืองตาก เพือ่ส ารวจและจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวไม่น้อยกวา่ 3 เส้นทาง 
2.จัดฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก 
ให้มีรูปแบบและมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า 
100 คน 
3. จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สังคม
ออนไลน์ โดยเร่ิมเปิดใช้ก่อนจัดงานไม่นอ้ย
กว่า 7 วัน และจัดหา Blogger Review  
ทีม่ีผู้ติดตาม 10,000-100,000 คนขึ้นไป  
โดยจัดรีววิโปรแกรมการท่องเท่ียว 
ในรูปภาพนิ่งและวิดีโอ 2 วัน 
 

     4,000,000 จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นการจ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
ขาดการระบจุ านวนกลุ่มเปูาหมาย ฐานข้อมูล 
ที่จะจัดท าเพิ่มเติม และไม่ระบุผลส าเร็จของ
โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
รวมถึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการส ารวจ 
ศึกษาพื้นที่ จัดท าเส้นทางหรือโปรแกรม 
การท่องเท่ียว และประชาสัมพันธบ์นโซเชียล และ
ค่าจ้าง Blogger รีวิวสถานที ่และการด าเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพจังหวัดตาก 

จ้างเหมาจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ จ านวน 1 ครั้ง โดย 
1.ส ารวจและจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดตากไม่น้อยกว่า  
3 เส้น 
2.จัดโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดย  
- จัดหา Blogger/Influencer ไม่น้อยกว่า  
5 ราย (มีผู้ติดตาม 10,000-100,000  
คนขึ้นไป)  
- จัดหานักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 40 ราย  
ในการท่องเท่ียวแต่ละเส้นทาง 
3.ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ผ่านสื่อออนไลน ์โดยต้องสร้างการรับรู ้
และการเข้าถึงรวมกันไม่น้อยกวา่ 1 ล้านคน 
(บทความ การรีววิ คลิปวิดีโอ) 
 

     3,500,000  จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ้าง blogger/ 
Influencer รีวิวสถานที่ท่องเท่ียว และผลิตสื่อ
พร้อมประชาสัมพันธ์ ขาดการระบุฐานขอ้มูลที่ 
จะจัดท าเพิ่มเติม และไม่ระบุผลส าเร็จของ
โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การ
สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการจา้ง Blogger/influencer รีวิว
สถานที่ และค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ 
การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

12 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมวิถีชนเผ่า 
และกลุ่มชาติพันธุ ์

จ้างเหมาจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีชนเผ่า และกลุ่มชาติพนัธุ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

     4,500,000  จังหวัดตาก ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชนเผ่าและกลุ่ม
ชาติพันธุ ์จ้าง blogger/Influencer ในการรีวิว
สถานที่ท่องเท่ียว จัดกิจกรรมน าเสนออตัลักษณ์
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคน 
ในชุมชน ตลอดจนผลิตสื่อพร้อมประชาสัมพันธ์ 
ขาดการระบุฐานข้อมูลที่จะจัดท าเพิ่มเติม  
และไม่ระบุผลส าเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึง
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ไหว้พระเสริมบารม ีชิมช้อป
แชร์สร้างรายได้สู่ชุมชนสู้ภัย
โควิด-19 จังหวัดตาก 

1.กิจกรรมการแสดงจากชุมชน 
2.จ้างเหมากิจกรรมไหวพ้ระเสริมบารมี  
ชิม ช้อป แชร์พื้นที่ด าเนินโครงการ  
อ าเภอแม่สอด หรือ อ าเภอเมืองตาก -  
บ้านตาก 

     1,841,800  จังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเตรียม 
ความพร้อมชุมชน และจา้งเหมาจัดกิจกรรม 
น าเท่ียวชุมชน ซ่ึงการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
จ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

14 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมในจังหวัดตาก 

1.พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนวัฒนธรรม 9 ผลิตภัณฑ์ 9 อ าเภอ 
2.จัดท าระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยของจังหวัดตาก โดยน าขอ้มูล
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาเผยแพร่และจัดท า
ช่องทางจ าหน่ายให้กับผูป้ระกอบการ 

       500,000  จังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม 9 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดท า
ระบบฐานข้อมูล และช่องทางการจ าหนา่ย ไม่ได้
การระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดที่
ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

15 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และ
โบราณสถาน เพื่อกระตุ้น
แหล่งท่องเที่ยวของ 
จังหวัดตาก 

1.จัดประชุมคณะท างาน 
2.ฝึกอบรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถานของจังหวัด 
และการพัฒนาดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ 
และโบราณสถาน 
3.ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านสือ่ต่าง ๆ 

       235,000  จังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน พร้อมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ผ่านสื่อ ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู ่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมจังหวัดตาก 

1.บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานวัดเกาะตา
เถียร หอไตรกลางน้ า (สะพาน) และหอ 
สวดมนต์ ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก 
(213,000 บาท) 
2.จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
(787,000 บาท) 

     1,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะ
ซ่อมแซมโบราณสถานและจา้งเหมาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  
ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมมีจ านวนผู้เข้าร่วมจ านวน
มาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

17 ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
9 ชุมชน 9 อัตลักษณ์ 

1.ค้นหาศักยภาพอัตลักษณ ์และจัดอบรม
หลักสูตรการจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงเส้นทาง 9 ชุมชน 9 อัตลักษณ์ 
(771,100 บาท) 
2.จ้างเหมามหกรรมจัดแสดงตลาดท่องเท่ียว
ชุมชน 9 ชุมชน 9 อัตลักษณ์  
(867,900 บาท)  
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
(8,361,000บาท) 
 

   10,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการค้นหา
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชน 9 ชุมชน  
และจัดมหกรรมแสดงตลาดท่องเท่ียวชมุชน  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดท าสือ่
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว ขาดการระบุ
ผลส าเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

18 มหกรรมตลาดประชารัฐ 
เพื่อการท่องเท่ียวชุมชน 

จ้างเหมา  
1.จัดหา/เชิญส่ือมวลชนที่มีชื่อเสียงมา
ทดลองโปรแกรมตลาดประชารัฐ พร้อมท า
การประชาสัมพันธ ์
2.ประชาสัมพันธ์กจิกรรมการเปิดตลาด
ชุมชนให้ผู้ประกอบการ 
3.จัดกิจกรรมมหกรรมตลาดประชารัฐ  
2 ครั้ง แบ่งเป็นอ าเภอฝั่งตะวันออก  
และฝั่งตะวันตก  
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธก์ารเปิดตลาด
ทางวิทยุ เผยแพร่ 6 วัน ๆละ 5 ครั้ง  
และจ้างรถแห ่พร้อมปาูยประชาสัมพันธ์ 
 

     1,600,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดตลาด
ประชารัฐ 2 ครั้ง พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิด
ตลาด ซ่ึงลักษณะการด าเนินงานยังขาดการระบุ
ผลส าเร็จที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ที่ชัดเจน รวมถึงการด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

จ้างเหมาด าเนินกิจกรรม 
1.ฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
50 ราย ในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
3.จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4.จัดจ้างนักศึกษาและผู้ว่างงาน 4 คน 

     5,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จัดแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า และมีการจ้างงานนักศึกษา 
ผู้ว่างงาน ในการส ารวจขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ซ่ึงขาด
ความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาทีจ่ะแสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่น และส านกังานพฒันาชุมชน
มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอยูแ่ล้ว 
รวมถึงการจัดงานอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซ่ึงจะมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก  
 

 

20 ขยายช่องทางการตลาด
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่น้อยกวา่ 
100 คูหา 

   10,000,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดงและจ าหนา่ยสินค้า ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก  
อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

21 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของชุมชนให้เชื่อมโยงกับ
การท่องเท่ียวชุมชน 

จ้างเหมาด าเนินกิจกรรม 
1. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการท า
ตลาดดิจิทัล 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 45 
ผลิตภัณฑ์ 
3.จัดท าสื่อตลาดออนไลน ์
4.จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

     4,500,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การท าตลาดดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จัดท าสือ่ออนไลน์ และ 
จัดงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้า ซ่ึงไม่ได้ระบุ
ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาที่ชัดเจน และการด าเนิน
กิจกรรมเป็นการจัดแสดงและจ าหน่ายสนิค้าที่มี
ผู้เข้าร่วมจ านวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเปูาหมายสู่ช่องทาง
การตลาดออนไลน์และ 
การขยายช่องทางการตลาด 
เชิงรุก 

1.จัดฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย  
2.จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าฯ  
จ านวน 1 ครั้ง 

     2,500,000  จังหวัดตาก ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การตลาดออนไลน์และจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมา 
จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้าที่มีผู้เข้ารว่มจ านวน
มาก อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

23 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ 
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องจาก
พระราชด าริ ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนทางเข้าเรือนเพาะช า
กล้าไม้ภายในบริเวณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนน
ทางเข้าเรือนเพาะช ากล้าไม้ภายในบริเวณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ขนาดกว้าง  
6 เมตร ระยะทาง 1.115 กิโลเมตร 

     4,070,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนภายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  
ในพระราชด าริ ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตัวชี้วัด
ของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ไขหรอืฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน 

 

24 พัฒนาพื้นที่ในการจัดสร้าง
สวนพรรณไม้เกียรติประวัติ
ไทย เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์
ผาแดง 

ออกแบบและปรับพื้นที่เพื่อเตรียม 
การก่อสร้างสวนพรรณไม้เกียรติประวัตไิทย  
เนื้อที่ 4.27 ไร่ 

     1,000,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
พื้นที่ในการจัดสร้างสวนพรรณไม้เกียรติประวัติ
ไทย เนื้อที่ 4.27 ไร ่ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ไขหรือฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน 

 

25 ปรับปรุงโครงสร้างทาง
เส้นทางปั่นจักรยานภายใน
บริเวณโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ซ่อมแซม และปรับปรุงเส้นทาง โดยการลง
หินคลุกและบดอัด ระยะ 2.005 กิโลเมตร 

       450,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
และปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยานภายในสวน
พฤกษศาสตร์ผาแดง ซ่ึงการระบุเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของโครงการไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยง
ไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ไขหรือฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน  
และไม่ได้ระบุแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อรองรับการ
จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยว 
สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ออกดอกสะพรั่ง 
(Bloom flowers) และระบบน้ าในการปลูก
ฟื้นฟ ู

     3,343,400  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท า
ระบบประปาและปลูกต้นไม้ พื้นที่กวา่ 100 ไร่ ใน
พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

27 ก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
"น้ าตกผาแดง" 

จ้างเหมาด าเนินกิจกรรม 
1.ปรับปรุงทางเดินเข้าน้ าตกผาแดง 
2.จัดท าสะพานไม้เทียมข้ามน้ าตกผาแดง 
3.จัดท าศาลาพักผ่อนบริเวณน้ าตกผาแดง 
4.ปรับปรุงที่นั่งพักผ่อนบริเวณน้ าตก 
5.จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

       495,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณน้ าตาผา
แดง ซ่ึงการระบุเปูาหมายและตวัชี้วัดของโครงการ
ไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และแก้ไขหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน 

 

28 ก่อสร้างสิ่งอ านวย 
ความสะดวก (หอ้งน้ า) 
แหล่งท่องเที่ยวสวน
พฤกษศาสตร์ผาแดง 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
อ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก 

ก่อสร้างห้องน้ า 3 หลัง หลังละ 5 ห้อง      1,320,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ห้องน้ าในแหล่งท่องเที่ยวเพยีงอย่างเดียว ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

29 งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ดอยสอยมาลัยไม้กลาย 
เป็นหิน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 6 เมตร ยาว 412 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

     1,413,700  จังหวัดตาก ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติดอยสอยมาลยัไม้กลายเป็นหิน ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 12/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา
ภายในแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติดอยสอยมาลัย 
ไม้กลายเป็นหิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาภายใน 
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานไม้กลายเป็นหิน  
จ านวน 1 แห่ง 

       738,200  จังหวัดตาก ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยาย
ระบบไฟฟูาในอาคารภายในแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลยัไม้กลายเป็นหิน ซ่ึง
ไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

31 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมลานจอดรถ 
อุทยานแห่งชาติน้ าตก 
พาเจริญ (เตรียมการ) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลานจอดรถ 

     2,527,000  จังหวัดตาก ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนและก่อสร้างลานจอดรถในแหล่งทอ่งเที่ยว
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

32 ส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร
สัตว์ครบวงจร 

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มรายได้ 
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.อบรมการปลูกพืชอาหารสัตว ์ 
3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต (อุดหนุนแปลง
พืชอาหารสัตว์/ท่อนหญา้เนเปียร์) 
4.ติดตามประเมินผล 

       732,500  จังหวัดตาก ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการลดต้นทนุอาหาร
สัตว์ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่ขาดการแสดงแนวทางการ
ด าเนินงานหรือการบริหารจัดการที่ชัดเจนที่จะ
แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ รวมถึงมี
ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ส านักงบประมาณ 
 

 

33 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุน 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคขุน 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร (การท ากุนเชียง/ท าเนื้อ 
แดดเดียว/ท าเนื้อ/หมหูยอง/ท าไส้อัว่ 
3.การจัดหาโครุ่นเพศเมียพันธุ์ตาก 7 ตัว 
4.ปรับปรุงแปลงหญ้าโดยการไถปรับระดับ 
พรวนดิน ปลูกเมล็ด พันธุ์หญา้ใหม่ 100 ไร ่

     1,188,000  จังหวัดตาก ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพการเลี้ยงโคขุน การแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร และการสนับสนุนปจัจัยการผลิต  
ซ่ึงขาดความชัดเจนของการดูแลรักษาโค  
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโคที่ชดัเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ส่งเสริมการปลูกไม้ผล  
ไม้ยืนต้นทดแทนการปลูก
พืชเชิงเด่ียว เพื่อลดการเผา
ในพื้นที่การเกษตร 

1.อบรมถ่ายทอดความรู้การปลกูไม้ผลไม้ยืน
ต้นทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
2.จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
ทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว  
พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 

     1,440,800  จังหวัดตาก ส านักงานเกษตร 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดการปลูกไม้ผลยืนต้น จัดท าแปลงเรียนรู้ 
พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล เพื่อลดการปลูกพืช
เชิงเด่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุผลส าเร็จของโครงการ 
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

35 ส่งเสริมการผลิตพืชตาม 
อัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

1.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
ด้านเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที ่10 กลุ่ม  
กลุ่มละ 30 ราย อบรมถา่ยทอดเทคโนโลยี
การแปรรูป เพิ่มมูลค่า การเชื่อมโยงตลาด 
จ านวน 2  ครั้ง 
2.จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีอัตตลักษณ์  

     3,509,000  จังหวัดตาก ส านักงานเกษตร 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร  
พร้อมจัดท าแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้การผลิต
สินค้า ซ่ึงไม่ได้ระบุกลุ่มเปูาหมายและพชืเปูาหมาย
ที่จะพัฒนาที่ชัดเจน ที่แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึง 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  

 

36 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1.อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกจิชุมชนแก่เกษตรกร 
2.สนับสนุนการจัดท าแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
วิสาหกจิชุมชนในระดับอ าเภอ 
3.สัมมนาสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด 

     1,150,000  จังหวัดตาก ส านักงานเกษตร 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร จัดท าแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
และสร้างเครือข่าย ซ่ึงขาดการระบุสินค้าเกษตร
เปูาหมายทีจ่ะด าเนินการแปรรูปและพืน้ที่ใน
จัดท าแปลงเรียนรู้ต้นแบบระดับอ าเภอที่ชัดเจน  
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสรา้งงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
หวานแถวตรงเพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้เกษตรกร 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกข้าวโพดหวาน 
แถวตรง 2 รุ่น  

       390,000  จังหวัดตาก ส านักงานเกษตร 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การปลูกขา้วโพดหวานแถวตรง ซ่ึงการด าเนินงาน
เป็นการจัดอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

38 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดตาก 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพการสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหาร 4 รุ่น รุ่นละ 20 ราย 
และสนับสนุนวัสดุการท าเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ เพื่อลดรายจา่ย เพิ่มรายได ้
ในระดับครัวเรือนและชุมชน 

       254,220  จังหวัดตาก ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ด้านการท าเกษตร ประมง และปศุสัตวพ์ร้อม
สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ ไม่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

39 ส่งเสริมอาชีพเทคนิค 
การเพาะช ากล้าไม้ดอกไม้
ประดับเฉพาะถิ่น 

ฝึกอบรมเพาะช ากล้าไม้ดอกไม้ประดับ
เฉพาะถิ่น จ านวน 1 รุ่น 

       200,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพาะช ากล้าไม้ดอกไม้ประดับเพียงอย่างเดียว 
ขาดการระบปุระเภทพันธุ์ไม้ที่ชัดเจน ที่แสดงถึง 
การสร้างงานสร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

40 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดปุา ฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ดปุา จ านวน  
1 รุ่น จ านวน 100 คน ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณ
รอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ 
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

       200,000  จังหวัดตาก ส านักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 4 (ตาก) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การเพาะเห็ดปาุเพียงอย่างเดียว ขาดการระบุ 
ชนิดเห็ดและผลส าเร็จของโครงการที่ชัดเจน 
ที่จะเช่ือมโยงไปถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ให้กับประชาชนในพื้นที ่ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ
แรงงานนอกระบบเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพใหก้ับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดตาก 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 10 รุ่น 
รวม 200 คน แบ่งเป็น   
1.อบรมระยะเวลา 30 ชั่วโมง จ านวน 3 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน 
2.อบรมระยะเวลา 18 ชั่วโมง จ านวน 7 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน 

       600,000  จังหวัดตาก ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพระยะสั้น ซ่ึงไม่ได้ระบุหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่ชัดเจน ทีแ่สดงถึงการสร้างงาน  
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

42 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน  
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพและ
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 
ร้อยลูกปัด พิมพ์ผ้าแคนวาส อบรม 2 รุ่น 
จ านวน 120 คน 3 รุ่น จ านวน 180 คน 

     1,269,640  จังหวัดตาก บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการร้อยลูกปัด 
พิมพ์ผ้าแคนวาส เพยีงอย่างเดียว ไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
ที่ชัดเจน 

 

43 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
แก่แรงงานผู้ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหแ้ก่แรงงาน 
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 18 รุ่น รุ่นละ 20 คน 

       760,900  จังหวัดตาก ส านักงานจัดหางาน 
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพ ซ่ึงไม่ได้ระบุหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน ที่จะแสดงให้เห็นถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ  
ลดรายจ่ายและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้รับ
ผลกระทบจากสภาวะ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ในการประกอบอาชพีระยะสั้น  
1.อบรมระยะเวลา 30 ชั่วโมง จ านวน 5 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน 
2.อบรมระยะเวลา 18 ชั่วโมง  
จ านวน 10 รุ่น รุ่นละ 20 คน 

       891,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานในการประกอบอาชีพ
ระยะสั้น ไม่ได้ระบุหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชัดเจน 
ที่จะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

45 สร้างงานสร้างรายได้ปูองกัน
การเป็นคนไร้ที่พึ่งและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเปราะบาง 
หลักสูตรการท าอาหาร 
เครื่องดื่มและอาหารวา่ง 

ฝึกอบรมอาชพีให้กับกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เพื่อน า
ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชนของตนเองต่อไป จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 
40 คน อบรมรุ่นละ 5 วัน รวม 120 คน  

       300,000  จังหวัดตาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาชีพหลกัสูตรการท าอาหาร เครื่องดื่ม และ
อาหารว่างเพียงอย่างเดียว ขาดการสนบัสนุนวัสดุ
ในการประกอบเป็นอาชีพ ที่จะช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่
ชัดเจน 

 

46 อบรมส่งเสริมอาชีพ 
ร้อยสร้อย ร้อยสาย  
สู่การเปิดตลาดออนไลน์ 
ด้วยมือถอืเครื่องเดียว 
ของเยาวชนจังหวัดตาก  

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพร้อยสร้อยร้อยสาย 
สู่การเปิดตลาดออนไลน์ด้วยมอืถือ 
เครื่องเดียว จ านวน 27 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 

     3,248,100  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมอาชีพร้อยสร้อยและเปิดตลาดออนไลน์ 
ด้วยมือถอื ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายในการอบรม 
ขาดการเชื่อมโยงให้ที่จะแสดงให้เห็นถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึง 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

47 เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตกลุ่ม
เปราะบางบนพื้นที่สูง 
ด้วยภูมปิัญญาพื้นบ้าน 
จังหวัดตาก 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้ากระเหรี่ยง 
ยกดอกเพือ่สร้างมูลค่า ระยะสั้น 7 วัน  
(42 ชั่วโมง) 10 รุ่น รุ่นละ 25 คน  

       975,500  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การทอผ้ากระเหรี่ยงยกดอกเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม  
ซ่ึงการระบุกลุ่มเปูาหมายไม่สอดคล้องกับ
รายละเอียดในประมาณการค่าใช้จา่ย ที่แสดงถึง
ความชัดเจนของกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 17/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ฝึกอบรมยกระดับส่งเสริม
ทักษะอาชีพด้วยสมุนไพร 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ฝึกอบรมยกระดับทักษะอาชพีการผลิต
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นใหก้ลุ่มคนเปราะบาง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

       914,400  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ทักษะอาชีพการผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซ่ึง
การระบุวัตถปุระสงค์ของโครงการไม่ได้แสดงถึง
การเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึง 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

49 พัฒนาทักษะอาชีพของ 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพของคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ พร้อมส่งเสริมช่องทาง
การตลาดของคนพิการและคนพิการ 6 รุ่น 
รวม 660 คน 

     1,240,200  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาด ซ่ึงไม่ได้
ระบุความชัดเจนของหลักสูตรที่จะฝึกอบรม ที่
แสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 

50 ลดรายจ่าย สร้างรายได ้
จากน้ ายาเอนกประสงค์ 
ให้แก่คนพิการและผู้ดูแล 
คนพิการ 

ฝึกอบรมอาชพีให้คนพิการและผู้ดูแล 
คนพิการ รู้จักวิธแีละขั้นตอนการท าน้ ายา
เอนกประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจา่ย 
ในครัวเรือน จ านวน 9 รุ่น รุ่นละ 50 คน 

       524,700  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพกิาร รู้จักวธิีและ
ขั้นตอนการท าน้ ายาเอนกประสงค์เพียงอย่างเดียว  
ซ่ึงไม่แสดงถึงการสร้างงานสร้างอาชีพภายหลัง 
การอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

51 ส่งเสริมการท่องเท่ียวส าหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุสู ่
การเป็นเมืองที่เป็นมิตร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวส าหรับ 
คนพิการและผู้สูงอาย ุจ านวน 2 รุ่น 

       125,200  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวส าหรับคนพิการ
และผู้สูงอาย ุซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่า
พาหนะ และค่าทีพ่ัก ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ส่งเสริมการตลาดและช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก  
ในรูปแบบการเปิดตลาด  
“ปันสุข ปันน้ าใจ ไปกับ 
กาดนัด พเมตร” 

จัดฝึกอบรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก โดยการปิดตลาด 
"ปันสุข ปันน้ าใน ไปกับกาดนัด พเมตร" 
และจัดบูธนิทรรศการใหก้ลุ่มคนพิการและ
ผู้สูงอายุมาจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

       728,000  จังหวัดตาก ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเปิด 
ตลาดนัด และจัดบธูนิทรรศการจ าหน่ายสินค้า 
ของกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอาย ุซ่ึงงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นการจัดงานแสดงสินค้า และมี
ผู้เข้าร่วมจ านวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

 

53 ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการ
สุขภาพในจังหวัดตาก 

1.อบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  
150 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย ์
แผนไทย 330 ชั่วโมง เพื่อประกอบอาชพี
ด้านการนวดในสถานบริการสุขภาพ  
และสาธารณสุขของรัฐ 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน
ด้านการนวดไทย การด าเนินธุรกิจสุขภาพ 
พร้อมจัดมหกรรรมตลาดนัดธูรกจิสุขภาพ 
การบริการการนวดไทย  
  

     2,475,000  จังหวัดตาก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
หลักสูตรการนวด พัฒนามาตรฐานด้านการนวด
และการจัดมหกรรมตลาดธุรกจิสุขภาพ  
ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

 

54 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารและอุตสาหกรรม
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ 

1.กิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกจิอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านแนวโน้ม
ความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ของตลาดสากล และถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
3.กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารแปรรูป  
พร้อมน าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
แล้วทดสอบตลาดในประเทศ 
 

     5,800,000  จังหวัดตาก ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมพร้อมจัดท าสื่อมัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธ์เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ซ่ึงขาดความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
พัฒนา รวมถึงกลุ่มเปาูหมายที่จะพัฒนาเพื่อ
เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวที่จะเช่ือมโยงไปสู่การ
สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 19/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 งานวางท่อขยายเขต
เสริมแรงดันบริเวณ 
วัดเขาแสนงาม - ร.ร. 
อนุบาลบ้านบ่อไม้หวา้ 
ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างระบบส่ง - จ่ายน้ าประปา วางทอ่
ขยายเขตเสริมแรงดัน โดยใช้ท่อจ่ายน้ า 
ประเภท ท่อ HDPE  ขนาด 225 มลิลิเมตร 
ยาว 3,216 เมตร 

     4,062,000  จังหวัดตาก การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบส่ง - จ่ายน้ าประปา โดยการวางทอ่ขยาย
เขตเสริมแรงดัน ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลกัษณะกิจกรรม 
เป็นการด าเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน 
(การประปาสว่นภูมภิาค) 

 

56 งานวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ า บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าสายลวด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างวางท่อจา่ยน้ าประปา โดยใช้ท่อ 
จ่ายน้ า ประเภท ท่อ HDPE  ขนาด 
160,110 มิลลิเมตร ท่อ PB 50 มิลลิเมตร 
ความยาวรวม 3,500 เมตร 

     1,768,800  จังหวัดตาก การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาแม่สอด  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
วางท่อจ่ายน้ าประปา ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึง
ลักษณะกิจกรรมเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมภิาค) 

 

57 งานวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ า หลังวัดหนองบัวค า  
หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ปะ  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ก่อสร้างวางท่อจา่ยน้ าประปา โดยใช้ท่อ 
จ่ายน้ า ประเภท ท่อ HDPE   
ขนาด 110 มิลลิเมตร  
ความยาวรวม 750เมตร 

       459,000  จังหวัดตาก การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาแม่สอด  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
วางท่อจ่ายน้ าประปา ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึง
ลักษณะกิจกรรมเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมภิาค) 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 20/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 งานวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ า บ้านเมืองทอง  หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างวางท่อจา่ยน้ าประปา โดยใช้ท่อ 
จ่ายน้ า ประเภท ท่อ HDPE   
ขนาด 315,160,110 มิลลิเมตร 
ความยาวรวม 8,887 

     7,600,000  จังหวัดตาก การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาแม่สอด  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
วางท่อจ่ายน้ าประปา ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึง
ลักษณะกิจกรรมเป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน(การประปาสว่นภูมภิาค) 

 

59 เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 1 ตอนควบคุม 
1001 ตอน วังเจ้า – ตาก 
ระหว่าง กม.494+100 - 
กม.496+650 SB  
ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1
ระหว่าง กม.494+100 – กม.496+650 SB. 

   12,000,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะ 
ทางผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

60 เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 1 ตอนควบคุม 
1003 ตอน วังม่วง -  
แม่เชียงรายบน ระหวา่ง กม.
573+400 – กม.576+500 
SB ต าบลวังจันทร ์ 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 
ระหว่าง กม.573+400 – กม.576+500 SB 

   14,000,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริม 
ผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

61 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 1108 
ตอนควบคุม 0100 ตอน 
ค่ายพระเจ้าตาก – นาโบสถ์ 
ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร ชนิด HPS 250 WATT , 
CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ 

     1,871,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 21/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข 1110 
ตอนควบคุม 0100 ตอน 
ประดาง – วังเจ้า ระหว่าง 
กม.3+735 - กม.6+140 
(เป็นแห่งๆ) ต าบลนาโบสถ์ 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
1110 ระหว่าง กม.3+735 – กม.6+140 
(เป็นแห่งๆ) 

     1,583,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

63 เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 1107 ตอนควบคุม 
0102 ตอน หนองบัวเหนือ - 
ท่าปุย ระหวา่ง กม.41+575 
- กม.45+500 ต าบลยา่นรี 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 

เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1107 
ระหว่าง กม.41+575 – กม.45+500 

   12,200,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริม 
ผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

64 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 1132 
ตอนควบคุม 0101 ตอน  
วังประจบ – ลานทอง 
ระหว่าง กม.9+150 -  
กม.11+005  
ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว  
สูง 9.00 เมตร ชนิด HPS 250 WATT, 
CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ 

     2,198,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งเด่ียว ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้
แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

65 ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 1288 
ตอนควบคุม 0100  
ตอน หนองหลวง - เปิ่งเคลิ่ง 
ระหว่าง กม.49+000 –  
กม.53+200 อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 
 

ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง 
- เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000 – 53+200 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

   19,280,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมทาง 
ผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 22/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข 1206 
ตอนควบคุม 0100 ตอน  
ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง  
กม.24+567 – 26+117 
(เป็นช่วงๆ) 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟาู
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวง
หมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100  
ตอน ซอโอ - วะเล่ย ์ระหวา่ง  
กม.24+567 – กม.26+117 (เป็นช่วงๆ) 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

     1,715,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ครบชุด ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

67 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 105 
ตอนควบคุม 0102  
ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง 
ระหว่าง กม.31+200 – 
32+120 อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 
 

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง -  
แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.31+200 – 
32+120 อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

     9,530,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน นื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

68 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 1090 
ตอนควบคุม 0102 ตอน 
ห้วยน้ าริน - อุ้มผาง ระหวา่ง 
กเมตร105+600 – 
109+000 อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ าริน - 
อุ้มผาง ระหวา่ง กม.105+600 – 109+000 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

   11,220,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

69 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ค.ส.ล. เช่ือมต่อสายหลัก 
ทางหลวงหมายเลข 1090 
หมู่ที่ 7 ต าบลช่องแคบ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมก าแพง
กันตลิ่งพังชนิดวางกล่องเกเบี้ยน สูง 6.5 
เมตร และ 7.5 เมตร สายเลียบคลองแคบ 
ความยาวถนนไม่น้อยกวา่ 136 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร 

   10,112,000  จังหวัดตาก ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมก าแพงกันตลิ่งพัง  
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 23/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ค.ส.ล. เช่ือมต่อสายหลักทาง
หลวงหมายเลข 1090  
หมู่ที่ 15 เช่ือมหมู่ที่ 11 
ต าบลช่องแคบ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมก าแพง
กันดิน ชนิดวางกล่องเกเบี้ยนสูง 2.5 เมตร 
4.5 เมตร และ 5.5 เมตร พร้อมรางระบาย
น้ า ค.ส.ล. ความยาวถนนไม่น้อยกว่า  
53 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตาราง
เมตร  

     2,749,000  จังหวัดตาก ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมก าแพงกันดนิ ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน 
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

71 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0202 ตอน ตาก  
– หนองเสือ ระหว่าง กม.
98+600 - กม.120+532 
(เป็นแห่งๆ) ต าบลน้ ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร 
ชนิด HPS 250 WATT , CUT – OFF 
พร้อมอุปกรณ์ 

     3,123,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างแบบกิ่งคู่ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

72 บูรณะทางผิวแอสฟัลต ์
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน
ควบคุม 1003 ตอน วังม่วง 
– แม่เชียงรายบน ระหว่าง 
กม.565+210 - กม.
566+400 SB ต าบลวังหมัน 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
1 ระหว่าง กม.565+210 – กม.566+400 
SB. 

   21,161,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวง 
ตากที่ 1 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลต ์ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

73 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข 1090 
ตอนควบคุม 0101 ตอน  
แม่สอด - ห้วยน้ าริน 
ระหว่าง กม.39+245 – 
50+325 (เป็นช่วงๆ)  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟาู
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวง
หมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน 
แม่สอด - ห้วยน้ าริน ระหวา่ง กม.39+245 
– กม.50+325 (เป็นช่วงๆ) อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

     5,325,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ครบชุด ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 24/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน กลาง
สะพานมิตรภาพที่แม่สอด 
(เขตแดนไทย/พม่า) - 
แม่ละเมา ระหว่าง กม.
18+145 – 21+478  
(เป็นช่วงๆ) อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟาู
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอน 
กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดน
ไทย/พม่า) - แม่ละเมา ระหว่าง กม.
18+145 – กม.21+478 (เป็นช่วงๆ)  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

     6,626,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ครบชุด ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

75 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข 105 
ตอนควบคุม 0102  
ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง 
ระหว่าง กม.88+365 – 
93+595 (เป็นช่วงๆ)  
อ าเภอทา่สองยาง  
จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟาู
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวง
หมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102  
ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.
88+365 – กม.93+595 (เป็นช่วงๆ)  
อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก 

     1,764,000  จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 2 
(แม่สอด) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างและขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ครบชุด ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านพะละ ต าบลขะเนจื้อ 
เชื่อมต่อ บ้านแพะ  
ต าบลแม่ระมาด  
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 660 เมตร 

       499,800  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

77 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่างในพื้นที่  
อ าเภอเมืองตาก  
จ านวน 5 แห่ง จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง       2,499,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง ของ
จังหวัดตาก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 25/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง ระหว่างอ าเภอ
เมืองตากเช่ือมกับอ าเภอ
บ้านตาก จ านวน 3 แห่ง 
จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง       1,495,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่างระหว่างอ าเภอเมืองตากเชื่อมกับ
อ าเภอบา้นตาก จ านวน 3 แห่ง ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

79 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง อ าเภอบ้านตาก 
จ านวน 3 แห่ง จังหวัดตาก  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง      1,497,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

80 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง อ าเภอสามเงา 
จ านวน 2 แห่ง จังหวัดตาก  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 2 แห่ง        998,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

81 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง อ าเภอพบพระ 
จ านวน 4 แห่ง จังหวัดตาก  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง      1,994,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 26/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง อ าเภอแม่สอด 
จ านวน 8 แห่ง จังหวัดตาก  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 8 แห่ง      3,982,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

83 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง อ าเภอแม่ระมาด 
จ านวน 4 แห่ง จังหวัดตาก  

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างในพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง      1,994,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

84 ติดต้ังระบบเสาไฟฟูา 
โซล่าเซลล ์(Solar cell) 
ไฟฟูาส่องสว่าง ในพื้นที่
อ าเภอทา่สองยาง 
อ าเภอสามเงา  
อ าเภออุ้มผาง 
อ าเภอแม่ระมาด  
อ าเภอเมือง  
และอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ติดต้ังระบบเสาไฟฟูาโซล่าเซลล์  
(Solar cell) ชนิดความสูงเสา 6.00 เมตร 
จ านวน 9 ชุด รวม 108 ต้น 

     5,988,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ระบบเสาไฟฟูาโซล่าเซลล์ (Solar cell) ซ่ึงไม่ได้
ระบุเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่
ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน 

 

85 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
วัดดอยคีร ีจนถึงถนน
รามค าแหงซอย 3  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 454.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  

     2,184,600  เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 27/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ฝึกอบรมอาชพีให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตาก 

ฝึกอบรมอาชพีการท าขนมไทย, 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร, การตัดเย็บเสื้อ, 
การจัดดอกไม้และจับจีบผา้ในงานพิธี,  
การท าสบู่เหลว เจลล้างมือ, การท า
ดอกไม้จันทน์, การท าดอกไม้จากดินไทย, 
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า, การท าผา้บาติก
, การแปรรูปอาหาร, การท าลกูประคบ
สมุนไพร น้ ามันไพร รวม 16 หลักสูตร  
รวม 800 คน 
 

       945,000  เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพเพียงอย่างเดียว ขาดการระบกุลุ่มเปูาหมาย 
ที่จะฝึกอบรมที่ชัดเจน และขาดการสนบัสนุนวัสดุ
ประกอบอาชีพที่แสดงให้เห็นถึงความเชือ่มโยง 
สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

87 ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
ชุมชนต าบลปุามะมว่ง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  
จ านวน 10 ครั้ง  

     1,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปุามะม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัด
บรรยายฝึกการท าขนม มีการแสดงและจ าหน่าย
สินค้า และมีการแสดงของเด็กและเยาวชน 
จ านวน 10 ครั้ง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็น
เร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุ
รายละเอียดการจัดท าฐานข้อมูลที่จะส ารวจที่
ชัดเจน 

 

88 ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และการเข้าถึงช่องทาง
การตลาดกลุ่มผู้ผลิตน้ าดื่ม
ต าบลโปุงแดง (โปุงธารา) 
หมู่ที่ 2 บ้านโปุงแดง  
ต าบลโปุงแดง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน ในต าบลโปุงแดง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

       277,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
สนับสนุนเครื่องซีลปากน้ าดื่มแบบถ้วย  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการแจกครภุัณฑ์ 
ได้แก่ เครื่องซีลปากน้ าแบบถว้ย ให้กลุ่มผู้ผลิตน้ า 
ต าบลโปุงแดง ขาดความชัดเจนในการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาครุภัณฑ์ที่แสดงใหเ้ห็น 
ถึงความยั่งยืนของโครงการ  

 

89 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านรักษ์ร่วมใจ 
(บ้านปูาละเมยีด นาคสัจ) 
ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดริมนอก กวา้ง 0.50 เมตร  
ยาว 192 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 

       482,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ ารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนนิงาน  
และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 28/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนาง
หยัน บ้านมาบปุาแฝก 
 หมู่ที่ 7 ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้าน 
เกรียงศักดิ์ อิ่มเอี่ยม 
บ้านมาบปาุแฝก หมู่ที่ 7 
ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านหนองพม่า หมู่ที ่6 
ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนองระฆัง 
บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ 4  
ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน 
บ้านเนินมะลื่น หมู่ที ่3 
ต าบลตลุกกลางทุ่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 29/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายวงแหวนรอบ
หมู่บ้าน บ้านสระตลุง  
หมู่ที่ 1 ต าบลตลุกกลางทุ่ง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 ยาว 212.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,060 ตารางเมตร  

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายไร่นายสุ่ม  
ถึง นานายจริน อินครอง 
บ้านชะลาด หมู่ที่ 5  
ต าบลปุามะมว่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร และหูช้าง 2 จุด  
พื้นที่ 18.00  ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่
ทั้งหมด ไม่น้อยกวา่ 960.00 ตารางเมตร 
พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง 

       403,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปุามะม่วง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้าน 
นายณรงค์ศักดิ์ หล าค า  
บ้านส้มเกลี้ยง หมู่ที ่7 
ต าบลปุามะมว่ง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร และหูช้าง 2 จุด   
พื้นที่ 11.45  ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่
ทั้งหมด ไม่น้อยกวา่ 1,207.60 ตารางเมตร  

       528,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปุามะม่วง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายใต้กลางบ้าน 
พร้อมปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,025.00 ตารางเมตร 

       487,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมหูช้าง  
สายประปา (เหนือ) และ
ปูายโครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,085.00 ตารางเมตร 

       490,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 30/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนองขีแ้รด 
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,080.00 ตารางเมตร 

       492,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเด่นพยอม  
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายแยก
กลางบ้านถึงตลุกแขม และ
ปูายโครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายแยกศาลา
ประชุม - วัดสระบวั และ
ปูายโครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

104 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนางเลย 
ค าปวน ต าบลโปุงแดง
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 31/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนางแตน 
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้าน 
นางฟอง-ตลุกเต็ง 
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายประปา – 
แยกตลุกเต็ง และปูาย
โครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายวัดตลุกแขม 
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สาย สปก. – 
บ้านโปุงแดงและปาูย
โครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 32/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายสระบวั - 
บ้านตลุกปุาตาล และปูาย
โครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองขี้แตก และ
ปูายโครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตาราง
เมตร 

         
497,700  

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนองทอง-
ผาร่อง และปูายโครงการ 
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนา้โรงเรียน 
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหอประชุม – 
บ้านตลุกปุาตาล และปูาย
โครงการ ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 33/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหวันา  
และปูายโครงการ  
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

       497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายอา่งเก็บน้ า 
และปูายโครงการ 
ต าบลโปุงแดง อ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ตารางเมตร 

      497,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโปุงแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายประปาหน้า
ค่าย ตชด.) บ้านหนองแขม
ใหม่ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่ท้อ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
225.00 ตารางเมตร 

       111,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโบสถ์คริสต ์
บ้านลีซอ หมู่ที่ 10  
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960.00 ตารางเมตร 

       484,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านแม้วใหม่
พัฒนา หมู่ที ่7 เช่ือมต่อ 
สายบ้านบน หมู่ที ่10  
บ้านแม้วใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960.00 ตารางเมตร 

       486,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 34/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านใหม ่ 
บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
960.00 ตารางเมตร 

       493,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายบ้าน 
ผู้ช่วยพงษ์) บ้านลานสาง 
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,000.00 ตารางเมตร 

       497,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

122 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เส้นถ้ าผาวอก-บ้านห้วย
เหลือง (ช่วงที่4) 
บ้านห้วยเหลือง หมู่ที ่5 
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 179 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
895.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินหรือลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

       498,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเส้นถ้ าผาวอก - บ้านหว้ยเหลือง 
(ช่วงที่4) ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเปน็เร่งด่วน 
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเรียบริม 
ล าเหมือง บ้านห้วยนึ่ง  
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ท้อ  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,050.00 ตารางเมตร 

       498,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

124 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เส้นถ้ าผาวอก -  
บ้านห้วยเหลือง (ช่วงที่2) 
บ้านห้วยเหลือง หมู่ที ่5 
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
925.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินหรือลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

       498,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเส้นถ้ าผาวอก - บ้านหว้ยเหลือง 
(ช่วงที่ 2) ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 35/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายอาคาร
เอนกประสงค์ถึงไร่นาย
ประเสริฐ ข าศิริ)  
บ้านหนองแขมใหม ่หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
312.00 ตารางเมตร 
ช่วง 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
700.00 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,012.00 ตารางเมตร 
 

       499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

126 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เส้นถ้ าผาวอก -  
บ้านห้วยเหลือง (ช่วงที่1)   
บ้านห้วยเหลือง หมู่ที ่5  
ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
950.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินหรือลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

       499,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายซอยไร ่
นายเปลี่ยน บ้านหนองแขม 
หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ท้อ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,020.00 ตารางเมตร 

       499,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายศาลสี่
มหาราช) บ้านปากหว้ย 
แม่ท้อ หมู่ที ่1 ต าบลแม่ท้อ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,425.00 ตารางเมตร 
 

       499,900  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่ท้อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนางชวน 
- ฝ.99 หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
  

       470,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 36/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 1 ต่อจาก
ของเดิม หมู่ที่ 4 บ้านดงปู 
ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 

       470,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนายประทิน 
พรมทับ ถึงบ้านยายบ่าย 
พรมทับ หมู่ที่ 3 
บ้านคลองห้วยทราย  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,006.00 ตารางเมตร  
พร้อมหูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  

       473,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงถ่าน 
ถึงไร่นายเลิศ ข าศิริ หมู่ที่ 4 
บ้านดงปู ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,006.00 ตารางเมตร 
พร้อมหูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 

       473,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย ตชด.  
หมู่ที่ 4 บ้านดงปู 
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,006.00 ตารางเมตร  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 

       473,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 4 
บ้านดงปู ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,006.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  
 

       473,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 37/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยทรายสอง  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,206.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร  
 

         
473,000  

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายสุชาต ิวงษ์น้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง 
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร                

       476,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยมาบหญ้าเครือ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ00-0.50 เมตร           
 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยข้างส านักสงฆ์ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราบ  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร          
  

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยทรายสอง  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร     
 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 38/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยทรายสอง  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร   
 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 6 
บ้านห้วยทรายสอง  
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรตี 
ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 ตารางเมตร พร้อม 
หูช้างทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร 
 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยโกดังช่างเบิ้ม 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น 
ต าบลหนองบัวใต้  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,086.00 ตารางเมตร พร้อมหูช้าง 
ทางเช่ือม และลงลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
 

       491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
หนองบัวใต้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางเข้า 
หุบตาติ๊บ ต าบลวังหิน 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,062.00 ตารางเมตร  
พร้อม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างขา้งละ 
0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถวๆ ละ 9 ท่อน 
 

       485,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 39/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
810.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
385.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตบแน่น 
 

       487,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
จ านงค์ ต าบลวังหิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 1,101.50 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ตบแน่น 
 

       487,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ส าราญ ต าบลวังหิน  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ 1,223.68 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร  
 

       488,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านนายเทพ - 
บ้านนายสม ต าบลวังหิน 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ 1,100.00 ตารางเมตร  
พร้อม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างขา้งละ 
0.50 เมตร ตบแน่น  
 

       488,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
623.75 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร (เว้นช่วง 10.80 เมตร) 
ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
216.75 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.15 เมตร  
ช่วงที่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
363.58 ตารางเมตรเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร 
 

       489,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายไร่ดาบบน 
ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่  
ไม่น้อยกวา่ 1,218.60 ตารางเมตร  
พร้อม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 0.30 เมตร   
 

       490,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 108.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 436.20 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
 

       496,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน  
ร.ต.ต. เพชร กันธะโน  
หมู่ที่ 7 ต าบลไม้งาม  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก                     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 249 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 996 ตารางเมตร 

       504,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านของเรา 
หมู่ที่ 7 ต าบลไม้งาม  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 248 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,240 ตารางเมตร 

       621,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง 
ซอยห้วยแกว้ ซอย 2  
หมู่ที่ 7  ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 307.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 1,228 ตารางเมตร 

       621,500  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางไปไร่ 
นายบาง โพธิ์แจ่ม หมู่ที่ 2 
ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร 

     1,504,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอย 1 เช่ือมต่อ 
ซอย 7 หมู่ที่ 8 ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตรยาว 680.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 4,080 ตารางเมตร 

     2,087,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนเรียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 ถึง  
หมู่ที่ 2 ต าบลไม้งาม  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม 
ไม่น้อยกวา่ 7,750 ตารางเมตร 

     4,022,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กแนวสายไฟฟาู 
แรงสูง หมู่ที่ 6 บ้านแพะ 
เช่ือมต่อบ้านหนองกระโห้
มั่นคง หมู่ที่ 7 ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 890 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ,ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,339 เมตร หนา 0.15 เมตร และ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 709 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 14,509 ตารางเมตร 
 

     7,533,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลไม้งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายไร่ดง 
(บริเวณบ้านปูาภา) 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังหมัน 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 816.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 
 

       414,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้าน  
น.ส. วิลาวัลย์ – บ้าน 
นายเสริมศักดิ์ หมู่ที่ 3 
ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 221.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง  
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด 
992.00 ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย 
 

       503,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายไร่ลุงเครื่อง 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังหมัน 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,625 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.30 เมตร และปูายโครงการ  
จ านวน 1 ปูาย 
 

     1,315,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังหมัน  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายจากปาุช้า
บ้านดงยาง ไปเด่นยาว  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งกระเชาะ 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 

       499,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยหน้า 
โรงเรียนบ้านดงยาง 
ไปบ้านลุงยูร หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งกระเชาะ  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 

       499,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางไป 
ห้วยโปร่ง หมู่ที่ 7  
ต าบลทุ่งกระเชาะ  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร 
 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายณรงค์ ดอกค าแดง  
ไปบ้านครูเที๊ยะ หมู่ที่ 10 
ต าบลทุ่งกระเชาะ  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 

       803,800  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางต่อ 
หน้าบ้านนายหวัน มูลห่าน 
ถึงทางหลวง 1175 หมู่ที่ 1 
ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 407 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,628 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 

       903,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านหนองชะลาบ  
สายท้ายบ้าน ต าบลตากตก 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสร้าง 
ไม่น้อยกวา่ 3,200 ตารางเมตร   
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.25  เมตร 

     1,479,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายวงแหวน 
หมู่ที่ 8 ถึงบ้านจ่าทหาร)  
หมู่ที่ 8 บ้านสระทอง  
ต าบลสมอโคน  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 706.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 
8,824.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

     1,051,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสมอโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (สายถนน
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 
เช่ือม เทศบาลต าบลไม้งาม) 
ต าบลสมอโคน  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,227.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 
4,908.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

     1,825,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสมอโคน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 สายบ้านลาดยาว 
หมู่ที่ 1 ต าบลนาโบสถ์เชื่อม
บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 1 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 190.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 950.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0-0.50 
เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 28.50 ลูกบาศก์เมตร 

       485,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
สายปูุแวว หมู่ที่ 1  
ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจ้า  
จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตร 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

       491,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
ซอยปูาห่อ หมู่บ้านเพชรชมภู 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาโบสถ ์
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตร 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

       491,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 ซอยนายสมหวัง  
เช้ือดี ต าบลนาโบสถ ์
เช่ือมต่อ บ้านทุ่งกง  
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,120.00 ตารางเมตร พร้อม 
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างขา้งละ  
0.50 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร 

       491,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
จันทร์ตา หมู่ที่ 3 ซอย 
นายรวย จันทร์ตา  
บ้านตะเคียนด้วน  
ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,120.00 ตารางเมตร พร้อม 
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างขา้งละ  
0.50 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร 

       491,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 46/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 ซอยส านักสงฆ์  
บ้านท่าทองแดง  
ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 1,120.00 ตารางเมตร พร้อม 
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างขา้งละ  
0.50 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร  
 

       491,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโบสถ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านเซปะหละ 
หมู่ที่ 2 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน ต าบลแม่ละมุ้ง 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

       500,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ซอยไร่นายยอ้ม-
ไร่นายแผน ยมเกิด)  
บ้านหนองบัวเหนอื หมู่ที ่4 
ต าบลหนองบัวเหนอื  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร และวางท่อ คสล.ศก. 
0.30 เมตร 1 แถว จ านวน 9 ท่อน   

       479,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนาตาเป็งถึง
แยกตาห้วย บ้านหว้ยไม้งาม 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัวเหนือ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 265.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1060.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร และวางท่อ คสล.ศก. 
0.30 เมตร 1 แถวจ านวน 9 ท่อน   
 

       483,200  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวเหนอื  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 47/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟูา
แสงสว่าง สายทางที่  
ตก.ถ 1-0001 บ้านตะเคียน
ด้วน - บ้านสบยม และสาย
ทางที่ ตก.ถ 1-0002 
บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา  
9.00  เมตร จ านวน 2 แห่ง 

       999,000  องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ
 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล จ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางสะพาน
ห้วยแม่ไขไปห้วยผาลาด  
หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งกระเชาะ 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร 
 

     1,260,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทุ่งกระเชาะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เข้าบ้านโฮ้งขวาง 
หมู่ที่ 11 เช่ือมต่อถนนสาย
ดงยาง - ทุ่งกระเชาะ  
ต าบลตากตก  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3,500 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.25  เมตร 

     1,600,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตากตก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 5  
บ้านวังหม้อเหนอื  
(ซอยเหนือโรงเรียน) 
ต าบลเกาะตะเภา  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  
300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือปริมาตร
รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร 

       150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 48/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 6  
บ้านปูน (ซอยนายเวียน  
โพธิ์ตุ้ย) ต าบลเกาะตะเภา 
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือปริมาตรรวมกันไม่น้อยกวา่  
12ลูกบาศก์เมตร 

       170,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพื่อพัฒนา
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 5  
บ้านวังหม้อเหนอื 
(สายไร่หมูบุ่น) 
ต าบลเกาะตะเภา  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  
400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือปริมาตร
รวมกันไม่น้อยกว่า 15ลูกบาศก์เมตร 

       210,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อใต้  
(สายสันยา่ผ้าขาว)  
ต าบลเกาะตะเภา  
อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
1,040 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือปริมาตร
รวมกันไม่น้อยกว่า 39 ลูกบาศก์เมตร 

       550,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะตะเภา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

185 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหลัง
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากออก หมู่ที ่7 
และหมู่ที่ 8 ต าบลตากออก 
อ าเภอบา้นตาก  จังหวัดตาก 
 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 1,820.00 ตารางเมตร 

       963,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตากออก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ตาก หนา้ 49/49 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านแปโดทะ 
หมู่ที่ 2 บริเวณภายใน
หมู่บ้าน (ทา้ยหมูบ่้าน)  
ต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก  
  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

       490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านปะหละทะ 
หมู่ที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่
ท ากิน (หนา้ ร.ร.)  
ต าบลแม่ละมุ้ง  
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุ้มผาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

188 อบรมความรู้เกี่ยวกับสภาพ
การท างานแก่แรงงาน 
นอกระบบให้เกิดความ
ปลอดภัยจากการท างาน 

1.อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ ฝึกปฏิบตัิ  
แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตร) 
300 คน 
2.อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  
เร่ืองความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงาน
ภาคเกษตร 
3.อบรมการจัดการด้านความรู้การปูองกัน
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการท า
การเกษตร 
4.อบรมความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกบั 
การดับเพลิง 

1,330,200 จังหวัดตาก ส านักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดตาก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ในด้านความปลอดภยัจากการท างานเกีย่วกบั 
การฝึกซ้อมดับเพลิง และใช้อุปกรณ์ในการ
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
300 คน 

 

189 ซ่อมแซมฝาเหล็กตะแกรง
รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว 
(ภายในซอย 3) ต าบลน้ ารึม 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ซ่อมแซมฝาเหล็กตะแกรงรางระบายน้ า  
ขนาด 0.49 X1.00 เมตร จ านวน 235 ฝา 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ ารึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม 
ฝาเหล็กตะแกรงรางระบายน้ าในชุมชนเพื่อ 
ความปลอดภยัในการสัญจร จ านวน 235 ฝา  
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกจิให้
ท้องถิ่นและชุมชน 

 

รวม 189 โครงการ 374,077,660   
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสุโขทัย 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สุโขทัย 532,272,777 414 516,400,016 315 278,836,472 99 237,563,544 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 1/153 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสุโขทัย 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน 

1. อบรมให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร อาทิ สมุนไพร กลว้ย ใบตอง  
เห็นรวมถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงดูแล
รักษาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
2. จัดหาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 22 ระบบ ใหแ้ก่
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มฯ ละ 2 ระบบ ในพืน้ที่ 
5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมืองสุโขทัย อำเภอ
สวรรคโลก อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรี
สำโรง และอำเภอศรีสัชนาลัย   

440,000 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยอบรมและจัดหา
ตู้อบแห้งพลังงานแห่งอาทิตย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผลผลิตการเกษตร อาทิ สมุนไพร กลว้ย ใบตอง 
เห็ด กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 11 แห่ง 
ใน 5 อำเภอ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

440,000 

2 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภคภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรปลอดภยัใน
พื้นที่นิคมสหกรณ์ ปี 2564 

1. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง 
เทคนิคและวิธีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ การ
ฟื้นฟูสภาพหลังการเก็บเกีย่วผลผลิต และ
นำไปปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรเอง 3 
รุ่นๆ ละ 50 คน 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (บางส่วน) ได้แก่ 
ถุงห่อผลไม้ สเปรย์กาวดักแมลง ชุดอุปกรณ์
ห่อผลไม้ แก่เกษตรกร  50 คน 
3. สนับสนุนเกษตรกรในการนำผลผลิตจาก
กิจกรรมมาจำหน่ายร่วมกับหนว่ยงานอืน่ ๆ 
4. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ 

497,500 จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยจัดฝกึอบรมพัฒนา
เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพือ่พัฒนา
คุณภาพหลังการเก็บเกีย่วผลผลิต ตลอดจนเพิ่ม
ทักษะและคนได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย
เป็นสมาชิกนิคมฯ 3 แห่ง จำนวน  150 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

497,500 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 2/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 งานซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝาย
ยางคลองกระจง 

งานซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายยางคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย โดยเป็นถนนดินอัดลูกรัง 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,055,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายยางคลองกระจง 
เพื่อสนับสนุนการสัญจรเและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร ได้แก่ ขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง มะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,055,000 

4 งานซ่อมแซมคันคลอง 
สารบบ 

งานซ่อมแซมคันคลองสารบบ ตำบลทุ่ง
หลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยถม
ดินและลงลูกรังหลังคัน บดอัดแน่นพร้อม
เรียงหินป้องกันการกัดเซาะ 

500,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา  
ท่อทองแดง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมคันคลองสารบบ  เพื่อส่งนำ้เข้าคลอง
สารบบได้อย่างเพียงพอ และลดปัญหาน้ำล้นท่วม
พื้นที่การเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

500,000 

5 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลองบวก
กาว หมู่ที่ 4  
ตำบลทุ่งเสลี่ยม  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

 ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านวังธาร 
หมู่ 4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย  

272,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
เกษตร และปศุสัตว์ของประชาชนในพื้นที่ สามารถ
เพิ่มรายได้ 300,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 420 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

272,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลองห้วย
ม่วง หมู่ที่ 5  
ตำบลไทยชนะศึก  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

 ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 930 
เมตรลึกเฉลี่ย 1.3 เมตร (ขุดขนดินทิ้ง 2 
เมตร) ในพื้นที่ บ้านหนองหมื่นชยั หมู่ 5 
ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย  

312,700 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค เกษตร 
และปศุสัตว์ สามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา เพิ่ม
รายได ้240,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

312,700 

7 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลองห้วย
ตะเคียน หมู่ที่ 6  
ตำบลไทยชนะศึก 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

 ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.3 เมตร  

339,900 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
เกษตร  และสามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา 
เพิ่มรายได้ 420,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 705 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

339,900 

8 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลองขมิ้น 
หมู่ที่ 1  
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ลึก 3.5 เมตร  

720,200 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
เกษตร และสามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา  
เพิ่มรายได้ 660,000 บาท/ปี  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 642 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

720,200 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 4/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลอง 
แม่รำพรรณ หมู่ที่ 3  
ตำบลทุ่งเสลี่ยม  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
1,700 เมตร ลึก 3 เมตร  

575,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค
เกษตร และสามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา 
เพิ่มรายได้ 600,000 บาท/ปีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,462 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถดำเนินการได้
ทันที 

575,000 

10 ขุดลอกคลองแห้ง (หลุมขนม
ครก) หมู่ที่ 3 บา้นสองชั้น  
ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่าน
ลานหอย จังหวัดสโุขทัย 

ขุดลอกคลองแห้ง (หลุมขนมครก) ปริมาณ
ดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร 

154,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
เกษตร และสามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,462 คน  
เกษตรกร 672  คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

154,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 5/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ขุดลอกคลองเขาโด่ ชว่งที่ 2  
หมู่ที่ 9 บ้านลานกระบอืใต้  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง 11.00 เมตร  
ก้นคลอง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
ปริมาณดินขุด 10,072.50 ลูกบาศก์เมตร  

370,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภคบริโภค  
เกษตร และสามารถปลูกพืชไร่หลังจากทำนา  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,017 คน เกษตรกร 
1,017 คน  มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพือ่ขุดลอก
คลอง จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 5 วันคิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

370,000 

12 ขุดลอกคลองบึงครอบ 
เพื่อการเกษตร บา้นบึง
ครอบ หมู่ที่ 1  
ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  
อำเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร โดยมีปริมาณขุด 
ไม่น้อยกวา่ 9,562 ลูกบาศก์เมตร 

499,800 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
กงไกรลาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
และการเกษตร ได้แก่ ขา้ว ปศุสัตว์ สามารถเพิ่ม
รายได ้420,000 บาท/ปี กลุม่เปา้หมายเป็นเกษตรกร 
100 ครัวเรือน 
 2. โครงการมีรายละเอยีดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

499,800 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 6/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ขุดลอกสระสาธารณะเพื่อ
กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค หมู่ที ่12  
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระ กว้าง 78.00 เมตร  
ยาว 107.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร  
โดยมีปริมาณขุดไม่น้อยกวา่ 
9,562 ลูกบาศก์เมตร 

495,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อสนับสนนุการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ได้แก่ ออ้ย กลุม่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 100 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,000 

14 ขุดลอกสระสาธารณะ  
(สระหลวง) หมู่ที่ 1  
ตำบลศรีสัชนาลัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระ กว้าง 55.00 เมตร ยาว 90.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร โดยมีปริมาณขุด
ไม่น้อยกวา่12,456 ลูกบาศก์เมตร 

470,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อสนับสนนุการอุปโภค 
บริโภค  และการเกษตร ได้แก่ อ้อย ในฤดูแล้ง 
รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 517 คน และเกษตรกร 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

470,000 

15 ขุดลอกสระสาธารณะเพื่อ
กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและ
บริโภค หมู่ที ่2  
ตำบลศรีสัชนาลัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระขนาด กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร โดยมี
ปริมาณขุดไม่น้อยกวา่ 9,562 ลูกบาศก์เมตร 

479,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค บริโภคและการเกษตร  
ได้แก่ ข้าว ออ้ย ในฤดูแล้ง คนได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 196 คน  
เกษตรกร 168  คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

479,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 7/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ขุดลอกคลองกระต่ายเต้น 
หมู่บ้านหมอนสูง หมู่ที่ 8 
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย  
3.00 เมตร มีปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 13,050 
ลูกบาศก์เมตร 

493,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภค และการเกษตร คนได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,204 คน 
เกษตรกร 722 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

493,000 

17 ขุดลอกคลองแม่น้ำเก่า  
หมู่บ้านชัยสิทธิ์ หมู่ที ่10  
ตำบลท่าชัย อำเภอ 
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 34.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร โดยมีปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 
12,862.50 ลูกบาศก์เมตร 

486,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภค และการเกษตร กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 490 คน และเกษตรกร 292 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

486,000 

18 ขุดลอกคลองสาธารณะ 
หมู่บ้านหนองบวั หมู่ที ่6 
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร 
ก้นกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  3.00 เมตร จำนวน 7 ชว่ง รวม 
350.00 เมตร โดยมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,075 ลูกบาศก์เมตร 

456,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง ช่วยให้คนได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
172 คน และเกษตรกร 110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

456,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ขุดลอกคลองบง หมู่บ้าน
พระร่วง หมู่ที่ 2  
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 14.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  3.00 เมตร โดยมีปริมาณขุดไม่น้อย
กว่า 12,900 ลูกบาศก์เมตร 

487,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง  ช่วยให้คนได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 560 คน และ
เกษตรกร 390 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันท ี

487,000 

20 ขุดลอกคลองยม  
หมู่บ้านดงพริกแจว หมู่ที่ 9  
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 14.00 เมตร  
ก้นกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  3.00 เมตร โดยมีปริมาณขุดไม่น้อย
กว่า 13,200 ลูกบาศก์เมตร 

499,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง  ช่วยให้คนได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 360 คน และ
เกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

499,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1,2,4,5,6 
ตำบลหนองบัว  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย   

ขุดลอกเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,5,6  
ตำบลหนองบัว ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
7,539 ลูกบากศ์เมตร ยาวรวม 3,520 เมตร     
1) หมู่ที่ 1 ปากคลองเดิม 2.25 เมตร ปาก
คลองใหม่ 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร   
2) หมู่ที่ 2 ปากคลองเดิม 4.8 เมตร ปาก
คลองใหม่ 6 เมตร   
3) หมู่ที่ 4 ปากคลองเดิม 2.25 เมตร ปาก
คลองใหม่ 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร 
4) หมู่ที่ 5 ปากคลองเดิม 2.25 เมตร ปาก
คลองใหม่ 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร  
5) หมู่ที่ 6 ปากคลองเดิม 2.25 เมตร ปาก
คลองใหม่ 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร  

289,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร ได้แก่ ขา้ว อ้อย 
และกักเกบ็น้ำไว้ในฤดูแล้ง  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน และเกษตรกร 200 คน และ
ผู้ประกอบการ 2 ราย    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

289,000 

22 ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร  
คลองหนองโรง หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองบัว 

ขนาดก้นคลองกวา้งเฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.5 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 11,000 ลูกบาศก์เมตร 

479,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
เกษตรกร 200 คน และผู้ประกอบการ 3 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

479,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร คลองอ้อมรอบ
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว 

ขนาดก้นคลองกวา้งเฉลี่ย 16 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,050 ลูกบาศก์เมตร 

479,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้  
ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
เกษตรกร 100 คน และผู้ประกอบการ 3 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

479,000 

24 ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร คลองวง หมู่ที ่8 
ตำบลหนองบัว 

ขนาดก้นคลองกวา้งเฉลี่ย 34 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.3 เมตร ยาว 420 เมตร ปริมาณดินขดุไม่
น้อยกว่า 12,050 ลูกบาศก์เมตร 

474,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 300 คน 
เกษตรกร 200 คน และผู้ประกอบการ 3 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที   

474,000 

25 ขุดลอกขยายคลองเหนือ  
หมู่ที่ 2  ตำบลนาขุนไกร 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

ขุดลอกขยายคลองเหนือ ปากกวา้ง 24 
เมตร ก้นกว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร 
ยาว 280 เมตร โดยปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
11,266.36 ลูกบาศก์เมตร 

488,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภคและการเกษตร และกกัเก็บน้ำไว้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 793 คน  
249 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

488,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 
3,6,4 ตำบลวังทอง  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ชว่งที่ 1 ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ก้นคลองกวา้งเฉลี่ย  
4 เมตร ยาว 760 เมตร ช่วงที่ 2 ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ก้นคลองกวา้งเฉลี่ย  
4 เมตร ยาว 360 เมตร  

479,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2   ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ยาสูบ ในฤดแูล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
323 ครัวเรือน  พื้นที่ได้รับประโยชน ์800 ไร ่คนได้
ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

479,000 

27 ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวาง
ท่อ ค.ส.ล. ซอย 19 หมู่ที่ 1  
ตำบลเมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย 

ขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ปากกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร 

211,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย ข้าวโพด และกักเก็บนำ้
ไว้ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 589 คน 
และเกษตรกร 525 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็น 180,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

211,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 กำจัดวัชพืชคลองยาง  
หมู่ที่ 7  
ตำบลเมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองยาง  ปากกวา้ง 
9.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร  
ลึก 2.00-3.00 เมตร 

180,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ได้แก่ ขา้ว อ้อย 
ข้าวโพด และกักเกบ็น้ำไว้ในฤดูแล้ง  กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 497 คน และเกษตรกร 319 คน  
มีการจ้างแรงงาน จำนวน 10 คน ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็น 90,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันท ี

180,000 

29 ขุดลอกกำจัดเศษวัชพืชสิ่ง
กีดขวางทางน้ำคลองพระ
รอด หมู่ที่ 13 - หมู่ที ่7 
ตำบลในเมือง  
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพระรอดกำจัดวัชพืช ปากกว้าง 
10.00 -12.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร  
ลึก 3.00 - 3.50 เมตร 

344,357 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
สามารถปลูกพืชไร่ ได้แก ่ข้าว อ้อย ข้าวโพด และ
กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
411 คน เกษตรกร 315 คน มีการจา้งแรงงาน  
จำนวน 30 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็น 270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

344,357 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ขุดลอกกำจัดเศษวัชพืชสิ่ง
กีดขวางทางน้ำคลองปลารา้ 
หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง 
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกกำจัดวัชพืช ปากกว้าง  
18.00 -20.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร  
ปริมาณดิน 13,482 ลูกบาศก์เมตร 

317,119 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่สนับสนุนการอปุโภค บริโภค 
สามารถปลูกพืชไร่ ได้แก ่ข้าว อ้อย ข้าวโพด และ
กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง  กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 416 คน เกษตรกร 367 คน มีการจ้าง
แรงงาน  จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็น 270,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที   

317,119 

31 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก สายหนองโนน 
หมู่ที่ 8 บ้านวังไผ่สูง  
(ช่วงที่ 1) ตำบลไกรนอก  
อำเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย
หนองโนน หมู่ที ่8 บ้านวังไผ่สูง ช่วงที่ 1 
ตำบลไกรนอก  อำเภอกงไกรลาศ จังหวดั
สุโขทัย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,750.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร 

3,300,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไกรนอก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
แตงโม และปลา กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
10,000 ครัวเรือน และเกษตรกร  1,000 คน มีการ
จ้างแรงงานในชุมชน  จำนวน 15 คน คนละ 300 
บาท เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

3,300,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบหนองบึงมูล 
(รอบนอก จำนวน 2 ชว่ง) 
หมู่ที่ 4 ตำบลดงเดือย 
อำเภอกงไกรลาศ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
หนองบึงมูล  
ช่วงที่ 1 ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,200  
ตารางเมตร 

3,286,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงเดือย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว แตงโม และปลา กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
6,032 คน และเกษตรกร 494 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,286,000 

33 ปรับปรุงผิวลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนบัวจรัส ซอย 10  
เช่ือมถนนบัวจรัส ซอย 12 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ปรับปรุงผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ตกิคอน 
กรีต กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 539.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

860,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,670 คน และเกษตรกร 602 คน  มีการจ้างแรงงาน
ในชุมชน จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
25 วัน คิดเป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

860,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสุขาประชาสรรค์ 
ซอย 5 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 
ตำบลลานหอย อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร  

2,999,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ 
(วัว) กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 3,670 คน และ
เกษตรกร 602 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน 
จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,999,700 

35 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า  
ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองเฒ่า ระยะทาง 974 เมตร 

394,400  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการอปุโภคและบริโภคและปลูกพืชผัก
สวนครัว เพิ่มคนได้ให้กับครัวเรือน 300,000 บาท/
ต่อปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 320 คน และ
เกษตรกร 280 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

394,400 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก 
ตำบลลานหอย อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านวังตะแบก 

471,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการอปุโภคบริโภคและปลกูพืชผัก 
สวนครัว  เพิ่มคนได้ให้กับครัวเรือน  
150,000. บาท/ปี  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
400 คน และเกษตรกร 310 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

471,000 

37 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง  
ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง 197,100  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอในการอปุโภคบริโภคและปลกูพืชผักสวน
ครัว เพิ่มคนให้ครัวเรือน 150,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 480 คน และ
เกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

197,100 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านหัวฝายซอย 2 หมู่ที ่6 
บ้านหนองตม ตำบลวังลึก 
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเช่ือมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร  

367,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง ถัว่เขยีว ข้าวโพด 
อ้อย  เพิ่มรายได้ 50,000-100,000 บาท/ปี   
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 667 คน และ
เกษตรกร 294 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

367,000 

39 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านนายจักรชัย ตันปิ่น 
– บ้าน นางประเมิน  
ทรัพย์เพชร หมู่ที่ 1  
บ้านวังลึก ตำบลวังลึก  
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

380,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง ถัว่เขยีว ข้าวโพด 
อ้อย เพิ่มรายได้50,000-100,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 902 คน และ
เกษตรกร 106 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

380,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 18/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยสุขใจ ซอย 1 หมู่ที ่3 
บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก 
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

274,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง ถัว่เขยีว ข้าวโพด 
อ้อย เพิ่มรายได้50,000-100,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 672 คน และ
เกษตรกร 152 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

274,000 

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่ง
ยาว - ทุ่งนาขวัญ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ตำบลวัง
ลึก อำเภอบ้านดา่นลานหอย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 250.00 เมตร หรือพื้นที่กอ่สร้าง
รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

458,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง ถัว่เขยีว ข้าวโพด 
อ้อย มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพืน้ที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

458,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายริมแม่น้ำยม หมู่ที ่
3 ตำบลวังทอง อำเภอศรี
สำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,790,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,790,000 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7  
ตำบลวังทอง  
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 463 เมตร หนา 0.15 เมตร 

834,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

834,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8  
ตำบลวังทอง  
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 

576,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

576,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1  
ตำบลวังทอง  
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
(ช่วงที่ 1) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(ช่วงที่ 2) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

420,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังทอง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

420,000 

46 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน  
ค.ส.ล. สายบ้านวังลึก-บ้าน
ป่าส้าว หมู่ที่ 1,3  
ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านวัง
ลึก-บ้านปา่ส้าว หมู่ที ่1,3 ตำบลวังลึก 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทยั 

3,285,876  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังลึก  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,064 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,285,876 

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้าน สายซอยศรประ
สิทธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ช่วงที่ 2) กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

511,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว มะมว่ง และออ้ย 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 430 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

511,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น สาย
เลียบคลองหนองใหญ่  
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 8 
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ช่วงที่ 2) กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

511,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตรได้แก่ ข้าว มะม่วง และอ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 754 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

511,000 

49 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สวนหลวงพระร่วงฯ 
(ทุ่งแม่ระวิง) หมู่ที่ 9  
ตำบลป่ากุมเกาะ  
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  
สวนหลวงพระร่วงฯ (ทุ่งแม่ระวิง) หมู่ที่ 9 
ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย ขนาดกวา้งเฉลี่ย 6 เมตร 
ระยะทาง 1,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 10,200 ตารางเมตร  

3,540,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
ป่ากุมเกาะ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว มะมว่ง อ้อย 
รายได้เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,540,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองด่าน ซอย 2 
หมู่ที่ 5 ตำบลบา้นสวน 
อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัด
สุโขทัย (รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น สท.ถ. 52-021) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
ด่าน ซอย 2 หมู่ที่ 5 กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,605.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3,300,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านสวน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าว  
โคขุน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกรใน
พื้นที่   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,300,000 

51 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
วัดวังสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้าน
บางหว่าน ตำบลยางซ้าย 
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,100 เมตร  
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.25 เมตร 

1,789,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางซ้าย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,789,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคม หมู่ที่ 9 บา้น
มะขามค่อม ตำบลยางซ้าย 
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร  
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 

1,307,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางซ้าย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 100 คน เกษตรกร 30 คน
ผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,307,000 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายในราว (ทุ่งเมือง
เพชร 2) สท.ถ. 79-028  
หมู่ที่ 3 บ้านหลุมแหว้  
ตำบลศรีคีรีมาศ  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในราว  
(ทุ่งเมืองเพชร 22) สท.ถ.79-028 หมู่ที่ 3  
บ้านหลุมแหว้ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,248.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกวา่ 4,992.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 

2,432,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีคีรีมาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 
อ้อย กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,108 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,432,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีต สายทรัพย์โทรม-
ฟากทุ่ง หมู่ที ่3,4,6,9  
ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

3,080,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโตนด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เพือ่สนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 800 คน และ
เกษตรกร 400 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน 
จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

3,080,000 

55 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหลักหัวตา
ข่าย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลุม 
อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัด
สุโขทัย (รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สท.ถ. 52-021) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก 
หัวตาขา่ย หมู่ที่ 6 กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 750.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,349,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลุม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 496 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,349,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 25/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8  
ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น  - ) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโนนโพธิ ์ หมู่ที ่8 กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 865.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,535,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหลุม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 565  คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,535,000 

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยวงแหวน หมู่ที ่1  
บ้านคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1  
บ้านคลองกระจง กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ใบตอง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 491 คน มกีารจ้าง
แรงงานในชุมชน จำนวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเวลา 25 วัน คิดเป็นเงิน 493,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 26/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
บดอัดแน่น ซอยเลียบคลอง
หนองจอก หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองกระจง ตำบลคลอง
กระจง อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับบดอัดแน่น  
หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 11,712.00 เมตร ยกระดับดินสูง  
0.30 เมตร ลงลูกรังหนา 0.15 เมตร 

653,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อสนับสนุนการสัญจรและ
ขนส่งสินค้าเกษตร (ใบตอง)  กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 610  คน มกีารจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนน  จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 25 วัน คิดเป็นเงิน 493,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

653,000 

59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยตาเย็น หมู่ที่ 6  
บ้านคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านคลองกระจง 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

493,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ใบตอง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 363  คน มีการจ้าง
แรงงานในชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 25 วัน 
คิดเป็นเงิน 493,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 27/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ยายยอม หมู่ที่ 6 บ้านคลอง
กระจง ตำบลคลองกระจง 
อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บา้นคลอง
กระจง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ใบตอง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 363 คน  มีการจ้าง
แรงงานในชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 20 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 25 วัน 
คิดเป็นเงิน 493,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

493,000 

61 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ชนิดผิวจราจร Asphaltic 
Concrete ซอยขา้งศาลา 
SML หมู่ที่ 7  
บ้านคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง อำเภอ
สวรรคโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร  
ได้แก่ ใบตอง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 498 คน 
มีการจ้างแรงงานในชุมชน จำนวน 20 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 25 วัน  
คิดเป็นเงิน 493,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 28/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete ซอย 59  
หมู่ที่ 5,9 บ้านกรงทอง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,9 

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เพื่อสนับสนุน
การสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ใบตอง มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,022 คน  มีการจ้าง
แรงงานในชุมชน จำนวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท เป็น
เวลา 25 วัน คิดเป็นเงิน 493,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,000 

63 ก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete ซอยแบ่งเขต 
หมู่ที่ 9 บ้านกรงทอง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ใบตอง  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 358 คน   
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำนวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท เป็น
เวลา 25 วัน คิดเป็นเงิน 493,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 29/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายนายเทือง เทศมี  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดทุ่ง  
ตำบลเกาะตาเล้ียง อำเภอ
ศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

479,600  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

479,600 

65 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายคลองนา ถึงที่ดินนาย
เจน นิ่มมณี หมู่ที่ 6  
บ้านหนองยาว ตำบลเกาะ
ตาเล้ียง อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

488,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

488,700 

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายนายชิต เปียบุญ หมู่ที ่7 
บ้านคลองเขนง ตำบลเกาะ
ตาเล้ียง อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

488,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าว ขา้วโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

488,700 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 30/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายคลองยายดำ หมู่ที่ 8  
บ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตา
เล้ียง อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,188 ตารางเมตร 

478,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

478,300 

68 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
นางประยูร คงแย้ม ถึงที่ดิน 
นายเล้ียง เล็กออ่ง หมู่ที่ 9 
บ้านปากแก่ง  
ตำบลเกาะตาเล้ียง อำเภอ
ศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

488,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง 

(กองช่าง) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

488,700 

69 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที ่11  
บ้านวังยาว  
ตำบลเกาะตาเล้ียง  
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง  
3.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร 

495,300  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง 

(กองช่าง) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,300 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 31/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ศาลากลางหมู่บา้น หมู่ที ่12 
บ้านคลองน้ำออก 
ตำบลเกาะตาเล้ียง อำเภอ
ศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวา้ง  
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

488,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง 

(กองช่าง) 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้สัญจร และเกษตรกร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันท ี

488,700 

71 วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  

วางท่อเมน จำนวน 9 แห่ง ภายในหมู่ที่ 9  
ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  

713,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทับผึ้ง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการวางท่อเมนประปาหมู่บา้น เพื่อสนับสนุน
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 625 คน 415 ครอบครัว  และ
ผู้ประกอบการ 15 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

713,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 32/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 
9 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรี
นคร จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำขุม กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร หรือไม่น้อยกว่า  
4,650 ตารางเมตร 

2,745,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ยาสูบ และ
ดาวเรือง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,297 คน 
และเกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที    

2,745,000 

73 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิ  
(สายบ่อทิ้งขยะ) หมู่ที่ 9 - 
ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 หมู่
ที่ 9 บ้านหว้ยลาภ  
ตำบลปากแคว  
อำเภอเมืองสุโขทยั  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสท์ฟัลติก 
(สายบ่อทิ้งขยะ) หมู่ที่ 9 - ตำบลบ้านสวน 
หมู่ที่ 4 หมู่ที ่9 บ้านห้วยลาภ ตำบลปาก
แคว อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัดสุโขทัย 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

3,522,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากแคว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ยาสูบ และ
ดาวเรือง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,297 คน 
และเกษตรกร 100 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,522,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 33/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
สาย หมู่ที ่5 - หมู่ที ่8 
(อบต.หนองหญ้าปลอ้ง) 
ตำบลหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย หมู ่5 - หมู ่8 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,200 
ตารางเมตร 

3,000,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

หนองหญ้าปล้อง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยาง  เพื่อสนับสนนุการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,428 คน และเกษตรกร 1,428 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,000,000 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผวิจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 1,270 เมตร จากถนน
สายบ้านฟากคลอง-บึงงาม 
ถึงถนนสายบ้านดงจันทน-์ 
คลองวังทอง หมู่ที่ 4  
ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรี
นคร จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 1,270 เมตร จากถนนสายบา้นฟาก
คลอง-บึงงาม ถึงถนนสายบ้านดงจันทน-์
คลองวังทอง หมู่ที่ 4  
ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

3,295,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,400 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,295,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 34/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น
ถนน ค.ส.ล. สายทาง สท.ถ. 
11-006 บ้านเพชรไฝ - บ้าน
ตะพังมะกอก (เพชรไฝ 2) 
ตำบลบ้านกลว้ย  
อำเภอเมืองสุโขทยั  
จังหวัดสุโขทัย 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนน ค.ส.ล.  
สายทางสท.ถ.11-006 บ้านเพชรไฝ - บา้น
ตะพังมะกอก หมู ่2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 
9 (ช่วงริมคลองแม่รำพัน ริมคลองแม่รำพัน
ด้านทิศใต้ - ด้านทิศใต้ -ทางหลวงชนบท
หมายเลข 3017 (อาษาฯ)) ตำบลบา้นกล้วย 
อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัดสุโขทยั ขนาดผิว
ทาง กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,421 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกวา่ 
5,684 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ค.ส.ล. รูปตัวย ูขนาดก้นรางกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 
เมตร ตัดผ่านสายทาง จำนวน  6 จุด 
ระยะทางรวม 30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 2 ชุด 

3,096,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบล 
บ้านกล้วย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชน เพื่อสนบัสนุนการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ 
และสินค้าอื่น ๆ  มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
7,000 คน 2,700 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,096,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง 
หมูที่ 4 ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 780 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,900 ตารางเมตร 

2,203,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเชิงคีรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  6,000 คน และเกษตรกร 1,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,203,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 35/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านคลองแดน 
ถึง ถนนสายขา้งโรงเรียนนา
เชิงคีรี หมู่ที่ 2  
ตำบลนาเชิงคีรี  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 436 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,753 ตารางเมตร 

999,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเชิงคีรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  6,000 คน และเกษตรกร 1,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

999,000 

79 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายทำ ยาม๊อก  
หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

201,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  891 คน เกษตรกร 800 คน และ
ผู้ประกอบการ 50 ราย มกีารจ้างแรงงานในชุมชน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 5 วัน 
คิดเป็นเงิน 15,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

201,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 36/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายมนัส อินทร์ยา  
หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

462,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ออกสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  967 คน เกษตรกร 
800 คน  และผู้ประกอบการ 100 ราย มีการจ้าง
แรงงานในชุมชน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 9 วัน คิดเป็นเงิน 27,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

462,000 

81 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
 สายบา้นนายชิง เอี่ยม
สะอาด หมู่ที ่3 บา้นวังหิน 
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

369,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ออกสู่ตลาด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  967 คน เกษตรกร 
800 คน และผู้ประกอบการ 50 ราย มกีารจ้าง
แรงงานในชุมชนจำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 8 วัน คิดเป็นเงิน 24,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

369,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านนายนิตกิร ติ๊บโหมด  
หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

258,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  967 คน เกษตรกร 800 คน และ
ผู้ประกอบการ 50 ราย มกีารจ้างแรงงานในชุมชน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 6 วัน 
คิดเป็นเงิน 18,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

258,000 

83 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
สายบ้านนายบวัลี พามี ถึง
บ้านนายปัน สังศรีทา  
หมู่ที่ 4 บ้านลานกระบอื  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

122,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด และ
พืชผลทางการเกษตร) กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน  
967 คน และเกษตรกร 800 คน ผู้ประกอบการ  
50 ราย มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 คน คนละ  
300 บาท เป็นเวลา 4 วัน คิดเป็นเงิน 12,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

122,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัด
เหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก 
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
107.00เมตร หนา 0.15 เมตร  

141,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  1,197 คน เกษตรกร 1,197 คน  
และผู้ประกอบการ 50 ราย มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชน  จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
4 วัน คิดเป็นเงิน 12,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

141,000 

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านนายเลาะ สุริยะลังกา 
หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก  
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

499,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  1,197 คน เกษตรกร 1,197 คน และ
ผู้ประกอบการ 100 ราย มีการจ้างแรงงานในชุมชน 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 10 วัน 
คิดเป็นเงิน 30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

499,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายกำชยั บุตรศรีภูมิ 
ถึงบ้านนายเดือน 
คืดนอก หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
เตาปูน ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

282,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  1,194 คน เกษตรกร 1,000 คน  
และผู้ประกอบการ 100 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

282,000 

87 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
จากบา้นนายประเสริฐ  
ปานแม้น ถึง นางจีรนันท ์
มลแก่น หมู่ที ่6 บ้านหนอง
เตาปูน ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

253,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,194 คน เกษตรกร 1,000 คน และ
ผู้ประกอบการ 100 ราย มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 6 วัน คิดเป็นเงิน 18,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

253,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 40/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
จากบา้นนายสมชาย ทองมา 
- บ้านนางเล็ก ชุบน้ำ  
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ 
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

481,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการ
สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 838 คน เกษตรกร 700 คน และ
ผู้ประกอบการ 100 ราย มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนน  จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 10 วัน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

481,000 

89 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายวีระ แสงสิมมา  
ถึงบ้านนางอำนาย คุณเคน 
หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย 
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

181,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลตล่ิงชัน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน  620 คน เกษตรกร 500 คน และ
ผู้ประกอบการ 50 ราย  มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนน  จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 5 วัน คิดเป็นเงิน 15,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

181,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนางนาค  
หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่  
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.50.00 เมตร 
ยาว 1,115 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,688,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว ข้าวโพด ยาสบู  
เพิ่มคนได้ในชุมชน 3,000 บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 200 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที    

1,688,600 

91 ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน
และลานตากผลผลิตเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3  
ตำบลวังพิณพาทย์  
อำเภอสวรรคโลก  
(อบต.วังไม้ขอน) 

ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน ขนาด 8 * 16 
เมตร จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร ขนาดพื้นที ่1,625 
ตารางเมตร ตามรูปแบบกำหนด 

1,658,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไม้ขอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างลานตากและก่อสร้างอาคารร้านค้า
ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวและข้าวสาร กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
200 ครัวเรือน มีการจ้างแรงงานในชุมชน จำนวน      
30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 30 วนั คิดเป็น
เงิน 270,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,658,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองนาขุม หมู่ที่ 3 
ตำบลวังไม้ขอน  
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 934 เมตร  
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 3,736 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
วังไม้ขอนกำหนด 

1,980,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไม้ขอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อสนับสนุนการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและออกกำลังกาย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 389 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย 
 และนักทอ่งเที่ยว 200 คน มกีารจ้างแรงงานใน
ชุมชน จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 
30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท ร้านค้าในพื้นที่  
มีรายได้เดือนละ 12,000 บาท ปีละ 240,000 บาท 
จากการท่องเท่ียว 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,980,000 

93 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
สายทางเด่นล้อหัก-สายทาง
ปางมะเขือแจ ้หมู่ที่ 3  
และ หมู่ที ่4  
ตำบลทุ่งเสลี่ยม  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด  
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,700 เมตร 

2,850,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 842 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

2,850,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยภูแกว้ 6 หมู่ที่ 13  
ตำบลทุ่งเสลี่ยม  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 1.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 550 เมตร 

1,415,900  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสัญจร
และสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,186 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,415,900 

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยหนองหญ้าลัด หมู่ที่ 2  
บ้านวังไทร ถึง ลานสะเดา 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ 
ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบา้น
ด่านลานหอย เพื่อพัฒนา
เส้นทางในการสัญจรของ
ราษฎรในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ภาค
การตลาด 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   

495,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะตร้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ขา้ว มัน
สำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 550 คน 
และเกษตรกร 550 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 คน 
คนละ 300 บาท จำนวน 30 วัน คิดเป็นเงิน 
135,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันท ี

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 44/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ลานสระเดา หมู่ที่ 4 บ้านวัง
ตะคร้อ ถึง หนองหญา้ลัด 
หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวัง
ตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลาน
หอย เพือ่พัฒนาเส้นทางใน
การสัญจรของราษฎรในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สู่ภาคการตลาด 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 210 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   

495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะตร้อ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสัญจร
และขนส่งสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 550 คน และ
เกษตรกร 550 คน  มีการจ้างแรงงานในชุมชน  
จำนวน 15 คน คนละ 300 บาทจำนวน 30 วัน 
คิดเป็นเงิน 135,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,000 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้าน
หนองจัง ซอย 1 หมู่ที่ 1 
บ้านหนองจัง ตำบลบ้าน
ด่าน อำเภอบ้านดา่นลาน
หอย จังหวัดสุโขทยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนองจัง ซอย 1 หมู่ที่ 1  
บ้านหนองจัง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบา้น
ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทยั  

1,075,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านด่าน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน
การสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก ่ข้าว และ
ปศุสัตว์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 734 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำนวน 30 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 30 วัน คิดเป็นเงิน 270,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,075,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 45/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98  เจาะบอ่น้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายลา อิ่มเพ็ง หมู่ที ่4 
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย  

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 
ไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ
บาดาลขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหาพชืผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 569 คน และเกษตรกร 22 คน และ
ผู้ประกอบการ 5 ราย ชว่ยลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตร แก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรเสียหาย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

99 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางมยุรี พิมพว์งค์ หมู่ที่ 4 
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหาพชืผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 569 คน เกษตรกร 22 คน และ 
ผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 46/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางวิรัตน์ ชาวดง  
หมู่ที่ 4 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับด้านเกษตรกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 569 คน เกษตรกร 
22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
  

101 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางพิมพา มีนา  
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ำ 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อแก้ไขปญัหาพืชผล
ทางการเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้ง กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 511 คน เกษตรกร 22 คน และ
ผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางสุเทียน จันทร์สุข  
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม อำเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ำ 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อแก้ไขปญัหาพืชผล
ทางการเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งในพื้นที่ 50 ไร ่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน เกษตรกร  
22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร แก้ไขปัญหา
พืชผลการเกษตรเสียหาย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 

103 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายไพร ผิวเขยีว  
หมู่ที่ 8 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหาพชืผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งในพื้นที่ 50 ไร ่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน 
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104  เจาะบอ่น้ำบาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน นาง
ประไพ ทับชู หมู่ที ่1 
 บ้านตาลพรา้ ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 
17-2532 ลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า  
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
3 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส  

187,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการสร้างงาน สร้างอาชพี โดย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ 3 แรงมา้ ไฟฟ้า 3 
เฟส  แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 44 คน ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

187,000 

105  เจาะบอ่น้ำบาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางกิ่งดาว คำเจริญ หมู่ที่ 7 
บ้านไผ่เกาะ ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 
17-2532 ลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า  
60 เมตร ติดต้ังปั้มน้ำบาดาลขนาด  
3 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส  

187,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ติดต้ังปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 3 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในฤดู
แล้งในพื้นที่ 50 ไร ่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 32 คน ชว่ยลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106  เจาะบอ่น้ำบาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายเขตโสภณ อ่อนอยู ่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน  
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ 
PVC ชั้น 13.5 มอก.  
17-2532 ลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 
60 เมตร ติดต้ังปั้มน้ำบาดาลขนาด  
3 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส  

187,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 3 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร  
ในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22 คน 
และเกษตรกร 22 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

187,000 

107 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นายกฤษณะ สาสิงห ์ขนาด 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายกฤษณะ 
สาสิงห์ ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 15 คน เกษตรกร  
15 คน และผู้ประกอบการ 5 คน  มกีารจ้าง
แรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท เป็นเวลา 45 วัน 
คิดเป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางสมจิตร ทิมสูงเนิน 
ขนาด 6 นิว้ ความลึก 
ไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางสมจิตร 
ทิมสูงเนินขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เป็นการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อการเกษตร พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 
เฟส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำ
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 18 คน 
เกษตรกร 18 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
มีการจ้างแรงงานในชุมชน  จำนวน 10 คน  
คนละ 300 บาท เป็นเวลา 45 วัน  
คิดเป็นเงิน 150,000 บาท 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 51/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่2 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน  
นายประทีป ทิพย์นคร 
ขนาด 6 นิว้ 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายประทปี 
ทิพย์นครขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
 ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟา้ 1 เฟส 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟา้ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟา้ 1 เฟส   
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลน
น้ำเพื่อการเกษตร สามารถเพิ่มรายได้ใหก้ับ
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 26 คน 
เกษตรกร 26 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย มีการจา้ง
แรงงานในชุมชน  10 คน คนละ 300 บาท  
เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็นเงิน 150,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 

110 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน  
นางสว่าง กรรณิการ์ ขนาด 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางสวา่ง 
กรรณิการ ์ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 
ตำบลหนองบัว ตำบลศรีนคร 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส เพือ่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำในการเกษตรช่วง
ฤดูแล้ง  สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 25 คน เกษตรกร  
25 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  มกีารจ้าง
แรงงานในชุมชน จำนวน 10 คน คนละ 300 บาท 
เป็นเวลา 45 วัน คิดเป็นเงิน 150,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

111 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางถวิล กรรณิการ ์ขนาด  
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่อง 
สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางถวิล 
กรรณิการ์ ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟา้ กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 
คน เกษตรกร 20 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 

112 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่3 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางเนตรทิพย์ เล่ือนลอย 
ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางเนตรทิพย์  
เล่ือนลอย ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

113 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6'นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสมควร ทิมวงษ์ หมู่ที ่1 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6'นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นางสมควร ทิมวงษ์ หมู่ที่ 1 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
22 คน เกษตรกร 22 คน  และผู้ประกอบการ  
2 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  

150,000 

114 ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 
ไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พร้อม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 
แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน  
นางสุด เพ็ชรเมือง หมู่ที่ 2 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ 
นางสุด เพ็ชรเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลนครเดิฐ 
อำเภอศรีนคร  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 15 คน 
เกษตรกร 15 คน  และผู้ประกอบการ 2 ราย    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมเครื่องสูบน้ำ  
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายผ่อง เชื้อวงศ์  
หมู่ที่ 3 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายผ่อง เชื้อวงศ์ หมู่ที่ 3   
ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
15 คน และเกษตรกร 15 คน สามารถเพิ่มรายได้ 
20,000 บาท   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 

116 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด  
5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน  
นายดอกดิน ขวญันาค  
หมู่ที่ 3 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายดอกดิน ขวัญนาค หมู่ที่ 3  
ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร  

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการ
ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง
ในพื้นที่ 50 ไร ่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 16 
คน เกษตรกร 16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

117 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
 ที่ดิน นางวภิา บำเพ็ญ  
หมู่ที่ 4 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นางวิภา  บำเพ็ญ หมู่ที่ 4 
 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  

150,000 

118 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด  
5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน นาง
ประเดน ดอนไพรเมือง  
หมู่ที่ 4 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส   
ที่ดิน  นางประเดน  ดอนไพรเมือง  หมูท่ี่ 4 

150,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน และ ผู้ประกอบการ 5 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

150,000 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบหนองตำลึง 
หมู่ที่ 1 ตำบลวัดเกาะ 
อำเภอศรีสำโรง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

496,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดเกาะ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
ข้าวโพด ยาสูบ  กลุ่มเป้าหมายประชาชน 160 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่2  
ตำบลบ้านไร่  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่  
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทยั 

281,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า 3 แรงม้า  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
การใช้น้ำเพื่ออปุโภค บริโภค และการเกษตรในฤดู
แล้ง ได้แก่ สวนพรกิ สวนมะนาว สวนผกั และอื่นๆ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 112 ครัวเรือน ช่วย
เพิ่มรายได้ 1,000,000 บาท/ปี มีการจา้งงานพัฒนา
แหล่งน้ำในหมู่บ้านขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
จำนวน 5 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

281,000 

121 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่4 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรี
สำโรง จังหวัดสุโขทยั 

281,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตรในฤดูแล้ง เช่น สวนพรกิ สวนมะนาว 
สวนผัก และอื่น ๆ  เพิ่มรายได้ 1,000,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  338 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

281,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
เพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่6 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร หมู่ที่ 6 อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

281,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง เช่น สวนพริก สวนมะนาว สวนผัก และอื่น ๆ 
เพิ่มรายได้ 1,000,000 บาท/ปี  กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนผู้ใช้น้ำ 129 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

281,000 

123 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร หนองไอ้ข้อง  
หมู่ที่ 1,10 ตำบลบ้านซ่าน 
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร 
หนองไอ้ข้อง  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร 

310,180   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านซ่าน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
ได้แก่ ข้าว เพิ่มรายได้ 1,000,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 809 คน และ
เกษตรกร 661 ครัวเรือน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

310,180 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บา้นปากคลอง
แดน หมู่ที่ 8  
ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรี
สำโรง จังหวัดสุโขทยั 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  
บ้านปากคลองแดน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่  
100 เมตร 

310,180   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านซ่าน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
ได้แก่ ข้าว  ข้าว ออ้ย ฯ  เพิ่มรายได้ 1,000,000 
บาท/ปี กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 402 คน  
และเกษตรกร 112 ครัวเรือน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

310,180 

125 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร หนองควายตาย 
หมู่ที่ 10 ตำบลบา้นซ่าน 
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร หนอง
ควายตาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร 

310,180   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านซ่าน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
ได้แก่ ข้าว เพิ่มรายได้ 1,000,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 402 คน และ
เกษตรกร 112 ครัวเรือน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

310,180 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

126 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล หมู่ที ่
1 บริเวณที่ดินของ 
นางสายฝน สุขสวัสดิ์  
ตำบลนาขุนไกร  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย เพื่ออปุโภค
บริโภค และเพือ่การเกษตร 
ความลึก 100.1-150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อเหลก็ BS-M มอก. 
277-2532 ประเภท 2 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ความลึก 
100.1-150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อเหลก็ BS-M มอก.  
277-2532 ประเภท 2 

470,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขุนไกร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง สามารถปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อลดคนจ่ายของครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 159 ครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

470,500 

127 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
หมู่ที่ 3 บริเวณที่ดินของ 
นายบุญเชิด มากหลาย 
ตำบลนาขุนไกร  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย เพื่ออปุโภค
บริโภค และเพือ่การเกษตร  
ความลึก 100.1-150 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ท่อเหลก็ BS-M มอก. 
277-2532 ประเภท 2 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
ความลึก 100.1-150 เมตร  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ท่อเหล็ก BS-M มอก. 277-2532  
ประเภท 2 

470,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขุนไกร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล  เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนในการใช้อุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร รองรับพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวในฤดู
แล้ง เพื่อลดคนจ่ายของครัวเรือนร้อยละ 20  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 198 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

470,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล  
หมู่ที่ 5 บริเวณประปา
หมู่บ้าน ตำบลนาขุนไกร 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย เพือ่อุปโภคบริโภค 
และเพื่อการเกษตร ความ
ลึก 100.1-150 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ท่อเหล็ก BS-M มอก. 277-
2532 ประเภท 2 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
ความลึก 100.1-150 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อเหลก็ BS-M มอก.  
277-2532 ประเภท 2 

470,500   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาขุนไกร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรรองรับพื้นที่ปลูกพืชผัก
สวนครัวในฤดูแล้ง ช่วยลดคนจา่ยครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 198 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันท ี

470,500 

129 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่7  
บ้านสระบัว  
ตำบลวังใหญ่  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร หมู่ที ่7  
บ้านสระบัว ชั้น 13.5 ความลกึ 100 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้   

281,000   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังใหญ ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล  เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำสำหรับอปุโภค บริโภค  
และการเกษตรในฤดูแล้ง เช่น ขา้ว ข้าวโพด ยาสูบ  
เพิ่มรายได้ในชุมชน 1,000,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 589 คน  
และผู้ประกอบการ 5 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

281,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 61/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่
ระบบประปาและการเกษตร 
หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะตาเล้ียง 
อำเภอศรีสำโรง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่ระบบประปาและ
การเกษตร ความลึก 100 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ บริเวณที่ดินนายนอ้ย  
คันธนา 

244,800   กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะตาเล้ียง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาล  เพือ่แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนในการใช้น้ำสำหรับอปุโภค บริโภค และ
การเกษตรในฤดูแล้ง เช่น ข้าว ขา้วโพด ยาสูบ ฯลฯ  
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 1,000,000 บาท/ปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะตาเลี้ยง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

244,800 

131 งานขุดลอกคลองครูสวัสดิ์  
กม.0+000 ถึง กม.2+300 

ขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ กม.0+000 ถึง  
กม.2+300 บริเวณบ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 
ตำบลปากนำ้ อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 2,300 เมตร 

7,882,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองครูสวัสดิ์ ซ่ึงเป็นคลองเชื่อม
ระหว่างคลองแม่น้ำยมสายเกา่ (คลองลัด) และ
คลองน้ำไหล  แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
ประชาชนมีน้ำเพยีงสำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย และการอปุโภค บริโภค กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร 92 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

7,882,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 62/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 งานดันท่อลอดถนน ดันท่อลอดถนน กม.15+145 และ  
กม.15+799 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

6,127,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยดันท่อลอด  ซ่ึงจะช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำ
หลาก เพือ่แกป้ัญหานำ้ท่วม และปัญหาขาดแคลน
น้ำในฤดูแล้ง ประชาชนมีนำ้เพียงพอในการทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน
ในพื้นที่ ตำบลนาทุ่ง 5,371 คน พื้นที่การเกษตร
ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ ในฤดูฝน 205 ไร่ ในฤดูแล้ง 
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 900,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมมี
ความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที   
 

6,127,000 

133 งานขุดลอกบึงลับแล ขุดลอกบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรี
นคร จังหวัดสุโขทัย ขนาดพื้นที่ 527 ไร่ 
ความจุเก็บกักน้ำ 3,030,000 ลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่ขุดลอกทั้งหมด 327 ไร่ เว้นเกาะกลาง
แก้มลิง 200 ไร ่

5,594,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกบึงลับแล ซึ่งจะช่วยกักเก็บนำ้ เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดแูล้ง มีน้ำเพียงพอ
สำหรับการทำการเกษตร ได้แก่ ออ้ย ขา้ว มะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน  เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

5,594,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 63/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 งานคลองชักน้ำบึงเกษตร
ทอง 

ปรับปรุงท่อส่งน้ำท่อเหลี่ยมบึงเกษตรทอง  
ขนาด 1-1.00*1.00 เมตร ตำบลบ้านกล้วย  
อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัดสุโขทยั 

1,736,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงท่อส่งน้ำท่อเหลี่ยม ช่วยเช่ือมโยงแหล่ง
น้ำธรรมชาติเข้าสู่บึงเกษตรทองซ่ึงเป็นแก้มลิงเก็บ
กักน้ำได้เต็มศักยภาพ เพือ่แกป้ัญหาขาดแคลนน้ำ
ในฤดูแล้ง มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ไม้ผล และชว่ยให้เกษตรกรปลูกพืชไร่
หลังทำนา กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  30 คน  
และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 900,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,736,000 

135 งานซ่อมแซมคันคลองลัด  ซ่อมแซมคันคลองลัด กม.4+057 ถึง 
กิโลเมตร 12+198 ตำบลปากน้ำ  
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

12,650,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมคันคลองลัด เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในช่วงฤดูน้ำหลาก ระบายน้ำไปเก็บไว้ในแก้มลิง
หนองมะโกเขยีว และใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน  425 คน  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
1.5 ล้านบาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  

12,650,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 64/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

136 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง
ส่งน้ำสาย RMC กม.4+500 
ถึง กม.9+000 และ กม.
9+676 ถึง กม.12+396 
โครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทา่แพ  

ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.
4+500 ถึง กม.9+000 และ กม.9+676  
ถึง กม.12+396 ระยะทาง 7,220 เมตร โดย
เป็นถนนดินลูกรัง โครงการอ่างเก็บน้ำหว้ย
ท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลยั 
จังหวัดสุโขทัย 

8,000,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมคันคลองล่งน้ำ (ถนน) 7,220 เมตร 
เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง มะมว่ง กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
850 คน และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท/ปี  
ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตร 
เข้าสู่เมือง ร้อยละ 10 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,000,000 

137 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง
ส่งน้ำสาย LMC กม.3+000 
ถึง กม.6+700 และ กม.
8+100 ถึง กม.11+630 
โครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทา่แพ  

ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC  
กม.3+000 ถึง กม.6+700 และ กม.8+100  
ถึง กม.11+630 เป็นถนนดินลูกรัง 
ระยะทาง 7,320 เมตร  
โครงการอ่างเก็บน้ำหว้ยทา่แพ ตำบลบา้น
แก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

8,000,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมคันคลองล่งน้ำ (ถนน) ระยะทาง 
7,320 เมตร เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง มะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 750 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท/ปี  รวมทัง้ช่วยลด
ต้นทุนและเวลาในการขนส่งและลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 65/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง
ส่งน้ำสาย 5L-RMC กม.
3+000 ถึง กม.6+800 และ 
กม.8+000 ถึง กม.10+500 
โครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทา่แพ  

ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 5L-RMC 
โครงการอ่างเก็บน้ำหว้ยทา่แพ กม.3+000 
ถึง กม.6+800 และกม.8+000 ถึง  
กม.10+500  เป็นถนนดินลูกรัง  
ระยะทาง 6,300 เมตร ตำบลสารจิตร 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 

7,000,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมคันคลองล่งน้ำ (ถนน) ระยะทาง 
6,300 เมตร เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ได้แก่  ขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง มะมว่ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 550 คน  
เพิ่มรายได้ 900,000 บาทต่อปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

7,000,000 

139 งานซ่อมแซมถนนคันคลอง
ส่งน้ำสาย 7L-RMC กม.
0+050 ถึง กม.5+520 
โครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทา่แพ 

งานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย  
7L-RMC กม.0+050 ถึง กม.5+520  
เป็นถนนลูกรังระยะทาง 5,470 เมตร 
โครงการอ่างเก็บน้ำหว้ยทา่แพ ตำบล 
บ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย 

6,288,000 จังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทาน
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนคันคลองล่งน้ำ (ถนน) ระยะทาง 
5,470 เมตร  เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
ได้แก่ ข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง มะม่วง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 600 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  
 

6,288,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 66/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
โดยการขุดลอกคลองลำ
เหมืองเส้น 4 หมู่ที่ 8 ตำบล
ไทยชนะศึก  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

 ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.3 เมตร   

403,500 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองลำเหมืองเส้น เพื่อให้เกษตรกร 
มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ หลังการทำนา กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน  737 คน  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
300,000 บาท และมีปริมาณกักเกบ็น้ำ  
5,720 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

403,500 

141 ขุดลอกคลองภูหีบน้อย จุดที่ 
1 พร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็
น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 5 บา้นภหูีบ 
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดินปริมาณดินขุด 11,898 ลูกบาศก์เมตร 

493,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว  
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 560 คน และ
เกษตรกร 560 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
11,898 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 67/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 ขุดลอกคลองภูหีบน้อย  
จุดที่ 2 พร้อมก่อสร้างบ่อกกั
เก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 5  
บ้านภูหบี ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน ปริมาณดินขุด 11,851 ลูกบาศก์เมตร 

495,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 560 คน เกษตรกร 560 คน มีการจ้าง
แรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
ปริมาณกักเก็บน้ำ 11,851 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

495,000 

143 ขุดลอกคลองยางเทียน  
จุดที่ 1 พร้อมก่อสร้างบ่อกกั
เก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 หัวแรด 
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน ปริมาณดินขุด 11,920 ลูกบาศก์เมตร 

496,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอุ้ปโภค บริโภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 850 คนและ 
เกษตรกร 850 คน  มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
11,920 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 68/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ขุดลอกคลองหลังวัด พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
หมู่ที่ 8 หวัแรด  
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน ปริมาณดินขุด 11,875 ลูกบาศก์เมตร 

494,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน และ
เกษตรกร 700 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
11,875 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

494,000 

145 ขุดลอกคลองหัวฝายพร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองร่วม 
ตำบลวังตะคร้อ 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน ปริมาณดินขุด 11,920 ลูกบาศก์เมตร 

496,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปญัหาภยั
แล้งและน้ำท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 700 คน และเกษตรกร 700 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน 10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 11,875 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 69/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ขุดลอกคลองยางเทียน  
จุดที่ 2 พร้อมก่อสร้างบ่อกกั
เก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8  
บ้านหัวแรด ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 11,898 ลูกบาศก์เมตร 

495,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปญัหาภยั
แล้งและน้ำท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 850 คน และเกษตรกร 850 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 11,898 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

495,000 

147 ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม  
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 7 
บ้านใหม่คลองอุดม  
ตำบลวังตะคร้อ 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 11,920 ลูกบาศก์เมตร 

496,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
ช่วยให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปญัหาภยั
แล้งและน้ำท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 600 คน และเกษตรกร 600 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน 10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 11,898 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 70/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

148 ขุดลอกคลองหนองขี้ควาย
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 11,875 ลูกบาศก์เมตร 

494,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปญัหาภยั
แล้งและน้ำท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 665 คน และเกษตรกร 665 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน 10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท 
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 11,875 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

494,000 

149 ขุดลอกสระประปา หมู่บา้น  
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า 
ตำบลวังตะคร้อ 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 9,400 ลูกบาศก์เมตร 

499,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงววั บรรเทา
ปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 710 คน เกษตรกร 710 คน มีการ
จ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
จำนวน 10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บนำ้  
9,400 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 71/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 ขุดลอกคลองบง พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี 
ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 10,740 ลูกบาศก์เมตร 

499,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกร 500 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ 10,740 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

499,000 

151 ขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน  
หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม  
ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 9,250.00 ลูกบาศก์เมตร 

445,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
กิจกรรมเป็นการขุดลอกคลองและกอ่สร้างบ่อกัก
เก็บน้ำใต้ดิน ช่วยให้ประชาชนใชอุ้ปโภค บริโภค 
และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
9,250 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

445,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ขุดลอกสระประปาประจำ
หมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบอ่
กักเก็บน้ำใต้ดิน  หมู่ที ่7 
บ้านวังโคนเปือย  
ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระพร้อมกอ่สร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 6,692 ลูกบาศก์เมตร 

398,200 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน เกษตรกร 500 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
6,692 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

398,200 

153 ขุดลอกสระประปาประจำ
หมู่บ้าน บา้นวังตะแบก
(ชุมชนเตาปูน) พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน  
หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระพร้อมกอ่สร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 5,630 ลูกบาศก์เมตร 

321,900 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
500 คน และเกษตรกร 500 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
5,630 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

321,900 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 ขุดลอกคลองส่งน้ำตาผ้าขาว  
หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน  
ตำบลตลิ่งชัน   
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลองกวา้ง  
11.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด 13,158 
ลูกบาศก์เมตร 

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง  เพื่อให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 710 คน เกษตรกร 
710 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณ
กักเก็บน้ำ 13,158 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

483,000 

155 ขุดลอกคลองหนองดู่ 
หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลอง 
กว้าง 7.00 เมตร   
ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 10,807.50 ลูกบาศก์เมตร 

397,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 10,807.50 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

397,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

156 ขุดลอกคลองแม่รำพัน  
หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด  
ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลอง  
กว้าง  11.00 เมตร ก้นคลอง  
กว้าง 7.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด  
10,800 ลูกบาศก์เมตร 

397,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 10,800 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

397,000 

157 ขุดสระกักเก็บนำ้ บา้นวังหิน
หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกสระ ปริมาณดินขุด  
13,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

285,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระ เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค 
และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 13,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

285,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 75/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 ขุดลอกคลองมะคำไก่  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดำ 
ตำบลตลิ่งชัน    
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลอง ขนาด  
ปากคลองกวา้ง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 13,150.50 ลูกบาศก์เมตร 

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 13,150.50 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

483,000 

159 ขุดลอกคลองเด่นโป่งแห้ง 
หมู่ 7 บ้านหนองบัวดำ 
ตำบลตลิ่งชัน    
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง  ขนาด ปากคลองกวา้ง  
10.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 6.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด  
10,512 ลูกบาศก์เมตร 

386,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้  10,512 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

386,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 76/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 ขุดลอกคลองห้วยหนอง 
ทอง หมู่ 7บ้านหนองบัวดำ 
ตำบลตลิ่งชัน   
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ขนาด ปากคลองกว้าง  
7.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 6.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด  
10,512 ลูกบาศก์เมตร 

386,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
500 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณ
กักเก็บน้ำ  10,512 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

386,000 

161 ขุดลอกคลองเขาโด่  
 ช่วงที่ 1 หมู ่9 
บ้านลานกระบือใต้  
ตำบลตลิ่งชัน    
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลอง ขนาด ปากคลองกว้าง  
11.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 6.00 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด 
13,158 ลูกบาศก์เมตร 

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
500 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 13,158 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

483,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 77/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 ขุดลอกคลองลาน หมู ่9  
บ้านลานกระบือใต้ 
ตำบลตลิ่งชัน    
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกคลอง ขนาด ปากคลองกว้าง  
11.00 เมตร  ก้นคลอง กว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด  
13,158 ลูกบาศก์เมตร 

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง  เพื่อให้ประชาชนใช้อปุโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
เล้ียงวัว บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน  
10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท 
ปริมาณกักเก็บนำ้  13,158 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

483,000 

163 ขุดลอกคลองสระเกษ พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน
บ้านคลองสระเกษ หมู่ที่ 1 
จุดที่ 1 ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 2,286 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.00 เมตร 216 วง 

490,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงววั บรรเทา
ปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที ่กลุ่มเป้าหมาย
เปน็ประชาชน 710 คน และเกษตรกร 710 คน  
มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำ 
ใต้ดิน 10 คน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท 
มีปริมาณกักเก็บนำ้ 2,286 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 78/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

164 ขุดลอกคลองสระเกษ พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน
บ้านคลองสระเกษ หมู่ที่ 1 
จุดที่ 2 ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 2,286 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
216 วง 

490,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
710 คน และเกษตรกร 710 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
2,286 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมมีความ
พร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

490,000 

165 ขุดลอกคลองสระเกษ บ้าน
วังพง หมู่ที่ 8 พร้อมก่อสร้าง
บ่อกักเกบ็น้ำใต้ดิน  
ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 2,632 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
192 วง 

440,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ช่วย
ให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
650 คน และเกษตรกร 650 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
2,632 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมมี
ความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 79/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 ขุดลอกสระภยัแล้ง พร้อม
บ่อกักเกบ็น้ำใต้ดิน บา้นภู
ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 3,686 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
192 วง 

490,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
3,686 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

490,000 

167 ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม 
พร้อมบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
บ้านหนองบัว หมู่ที ่12 
ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 4,032 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
192 วง 

490,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน  
ช่วยให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ  4,032.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

490,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 80/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 ขุดลอกสระภยัแล้ง  
พร้อมบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน  
บ้านภูเงิน หมู่ที่ 15 
ตำบลวังน้ำขาว  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน ปริมาณดินขุด 4,032.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
192 วง 

490,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท  
มีปริมาณกักเก็บน้ำ 4,032 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

490,000 

169 ขุดลอกคลองกลางดง พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน  
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพยอมงาม  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลองกว้าง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.5 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,210.33 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 168 วง  

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน  
ช่วยให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาทมีปริมาณกักเก็บน้ำ  
8,210.33 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

483,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 81/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

170 ขุดลอกสระสาธารณประโยชน์  
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้
ดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไม้กอง  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบ้านด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระพร้อมกอ่สร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน  ขนาดปากสระ กวา้ง 20.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 1,061.85 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 48 วง  

117,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ 1,061.85 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

117,000 

171 ขุดลอกคลองกลางดง พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,210.33 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 168 วง  

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
8,210.33 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

483,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 82/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

172 ขุดลอกคลองบุ่งบัว พร้อม
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 
หมู่ 4 ตำบลหนองหญา้ปลอ้ง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,210.33 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 168 วง  

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ  8,210.33 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

483,000 

173 ขุดลอกคลองบ่อเจ็ดวา 
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ 5  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,210.33 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 168 วง  

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ  8,210.33 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

483,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 83/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 ขุดลอกคลองจิกลานน้อย 
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ 7  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 8,210.33 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 168 วง  

483,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ  8,210.33 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

483,000 

175 ขุดลอกคลองหนองโพธิ ์
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บ 
น้ำใต้ดิน หมู่ 8  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 6.00 เมตร 
ก้นคลอง กวา้ง 2.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 6,763.28 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 216 วง  

484,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน เกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ  6,763.28 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

484,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 84/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 ขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์  
(สระที่ 1) พร้อมกอ่สร้างบ่อ
กักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ 9  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระพร้อมกอ่สร้างบ่อกกัเก็บน้ำ 
ใต้ดิน  ขนาดปากสระ กวา้ง 20.00 เมตร 
ก้นสระ กว้าง 14.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 721.85 ลูกบาศก์เมตร 
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 48 วง  

104,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกสระและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน 
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
690 คน และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกัก
เก็บน้ำ 721.85 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

104,000 

177 ขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์ (สระที ่
2) พร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็
น้ำใต้ดิน หมู่ 9  
ตำบลหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระพร้อมกอ่สร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้
ดิน  ขนาดปากสระ กวา้ง 20.00 เมตร  
ก้นสระ กว้าง 14.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 1,061.85 ลูกบาศก์เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร  
จำนวน 48 วง 

117,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชโดย
ขุดลอกสระและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อให้
ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว พืชไร่ และเลี้ยงวัว บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำ
ท่วมในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 690 คน 
และเกษตรกร 690 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ   
1,061.85 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

117,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

178 ขุดลอกขยายสระประปา
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด 
ตำบลวังตะคร้อ  
จุดที่ 1 สระใหญ่  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกขยายสระประปาพรอ้มก่อสร้างบ่อ
กักเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดปากสระ  
กว้าง 7.00 เมตร ก้นสระกว้าง 3.70 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด 11,902.00 
ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.00 เมตร จำนวน 120 วง 

494,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกขยายสระประปาและก่อสร้างบ่อกักเก็บ
น้ำใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนใชอุ้ปโภค บรโิภค และ
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกกัเก็บน้ำ   
11,902.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

494,000 

179 ขุดลอกขยายสระประปา
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด 
ตำบลวังตะคร้อ  
จุดที่ 2 สระรอง  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย  

ขุดลอกขยายสระประปาพรอ้มก่อสร้าง 
บ่อกักเกบ็น้ำใต้ดิน ขนาดปากสระ  
กว้าง 7.00 เมตร ก้นสระ กวา้ง 3.70 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุด  
11,902.00 ลูกบาศก์เมตร  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 
120 วง 

494,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกขยายสระประปาและก่อสร้างบ่อกักเก็บ
น้ำใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนใชอุ้ปโภค บรโิภค และ
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
500 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชนก่อสร้างบ่อกัก
เก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกกัเก็บน้ำ 
11,902.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

494,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม
ต่อจากเดิมพร้อมก่อสร้างบ่อ
กักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ จุดที ่1   
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 10 คน 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณ
กักเก็บน้ำ  7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 

181 ขุดลอกคลองหนองกระทุ่ม
ต่อจากเดิม พร้อมก่อสร้าง
บ่อกักเกบ็น้ำใต้ดินหมู่ที่ 3 
บ้านใหม่ จุดที ่2  
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร 
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ขุดลอกคลองหนองขี้ควาย
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 1 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน และ
เกษตรกร 1,000 คน มีการจ้างแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 

183 ขุดลอกคลองหนองขี้ควาย 
พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บนำ้
ใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 
ตำบลวังตะคร้อ จุดที่ 2 
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร 
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอุ้ปโภค บริโภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชใช้น้ำน้อย และการ
เล้ียงวัว กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
และเกษตรกร 1,000 คน มีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 ขุดลอกคลองยางเทียน  
(จุดที่ 1) พร้อมก่อสร้างบ่อ
กักเก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 
บ้านหัวแรด  
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน และ
เกษตรกร 700 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ 
7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 

185 ขุดลอกคลองยางเทียน (จุด
ที่ 2) พร้อมกอ่สร้างบ่อกกั
เก็บน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8  
บ้านหัวแรด  
ตำบลวังตะคร้อ  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ใต้
ดิน  ขนาดปากคลอง กว้าง 7.00 เมตร  
ก้นคลอง กวา้ง 3.70 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 7,850.00 ลูกบาศก์เมตร  
วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 120 วง  

365,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน และ
เกษตรกร 700 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
7,850.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

365,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

186 ขุดลอกคลองลานตะแบก 
พร้อมก่อสร้างบ่อเกบ็น้ำใต้
ดิน จุดที่ 1 หมู่ที ่8 บา้นชะ
ลาด ตำบลวังลึก  
อำเภอบา้นด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดินปริมาณดินขุด 2,182.00 ลูกบาศก์
เมตร วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จำนวน 96 วง  

190,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 152 คน และ
เกษตรกร 152 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกักเก็บน้ำ  
2,182.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

190,000 

187 ขุดลอกคลองลานตะแบก 
พร้อมก่อสร้างบ่อเกบ็น้ำใต้
ดิน จุดที่ 2 หมู่ที ่8 บา้นชะ
ลาด ตำบลวังลึก ตำบลบา้น
ด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างบ่อกักเกบ็นำ้ 
ใต้ดินปริมาณดินขุด 2,182.00 ลูกบาศก์
เมตร วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จำนวน 96 วง  

190,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ 
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลองและก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภค บรโิภค และ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว พืชไร่ และเลีย้งวัว 
บรรเทาปัญหาภยัแล้งและนำ้ท่วมในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 152 คน และ
เกษตรกร 152 คน มีการจา้งแรงงานในชุมชน
ก่อสร้างบ่อกกัเก็บน้ำใต้ดิน 10 คน เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 15,000 บาท มีปริมาณกกัเก็บน้ำ  
2,182.00 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

190,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 90/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.4044 แยก 
ทล.1272-บ้านหนอง 
หญ้าไทร 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.340 
กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและ
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภยั  

5,700,000 จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในดารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภยัในการการสัญจร 
และมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่  
ข้าว อ้อย กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 17,025 คน  
สามารถลดต้นทุนการผลิตและขนส่ง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

5,700,000 

189 พัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก 

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะ
ทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 
ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - ชะเลียง 
ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+325 
ตำบลสารจิตร ตำบลศรีสัชนาลัย จังหวดั
สุโขทัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ปริมาณงาน 
11,980 ตารางเมตร 

9,900,000 จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์ เพื่อใหป้ระชาชนมีความสะดวกปลอดภยั
ในการการสัญจร และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,948 คน สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและขนส่ง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมมี
ความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที  

9,900,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 91/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

190 ขุดลอกคลองแม่น้ำเก่า  
หมู่บ้านท่าชยัใหม่ หมู่ที่ 11  
ตำบลท่าชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 30.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร ปริมาณดินขุด 12,600 
ลูกบาศก์เมตร 

476,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง  เพื่อให้ประชาชนมีนำ้ใช้อุปโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
การเลี้ยงวัว แกป้ัญหาภัยแล้งและน้ำทว่มในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 950 คน และ
เกษตรกร 600 คน มีปริมาณกักเกบ็น้ำ 
12,600 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

476,000 

191 ขุดลอกคลองตลุก  
หมู่บ้านพระรว่ง 
หมู่ที่ 2 ตำบลทา่ชัย  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 16.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร ปริมาณดินขุด  
12,000 ลูกบาศก์เมตร 

453,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสัชนาลัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกคลอง เพือ่ให้ประชาชนมีนำ้ใช้อุปโภค 
บริโภค และทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว พชืไร่ และ
การเลี้ยงวัว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 806 คน 
และเกษตรกร 420 คน  มปีริมาณกักเกบ็น้ำ 
12,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

453,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 92/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

192 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.4033  
แยก ทล.1318  
บ้านปากน้ำ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สท.4033 แยก ทล.1318 บ้านปากน้ำ 

5,100,000 จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อให้
ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจร
และมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 15,747 คน      
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

5,100,000 

193 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งหมู่บา้นสายใจไทย 
หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง
มะพลับ 

1) ดำเนินการก่อสรา้งสะดือน้ำในสระ 
แก้มลิง จำนวน 2 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริม
การบริหารจัดการน้ำดว้ยระบบธนาคารน้ำ
ใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของพื้นที่
บ้านสายใจไทยทำให้สามารถเก็บกกัน้ำได้
สามารถนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ    
2) ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ผิวดิน) เพื่อใช้สูบน้ำจากสระแก้มลิง 2 แห่ง 
มาใช้ด้านการเกษตร   

820,000 จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บรโิภค และทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าวพืชไร่ และการเลี้ยงววั กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน เกษตรกร 50 คน
ผู้ประกอบการ 20 ราย 1 กลุ่มวิสาหกิจ  
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 100 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

820,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 93/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

194 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม  
อำเภอบา้นด่านลานหอย 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บา้น
สะเดางาม โดยวางท่อส่งน้ำ PVC ชั้น  
8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 
ไม่น้อยกวา่ 2,100.00 เมตร 

495,700  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค บริโภค ช่วยในการประกอบอาชีพ 
และปลูกพืชผกัสวนครัว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน เกษตรกร 210 คน  ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น 200,000 บาท/ต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

495,700 

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยสวนธรรม 
เช่ือมต่อ ซอยแอบพัฒนา 
(ตำบลวังน้ำขาว) 

ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางการคมนาคม
ภายในพื้นที ่ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,800 ตารางเมตร 

1,750,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังน้ำขาว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจร
และขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ขา้ว  มันสำปะหลัง 
ถั่วเขียว ขา้วโพด ออ้ย กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
100 คน เกษตร 100 คน ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,750,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

196 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านโนนใหญ่ 
ตำบลศรีคีรีมาศ  
อำเภอคีรีมาศ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บา้นโนน
ใหญ่ ขยายเขตประปาท่อพวีีซี ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ และ 3 นิว้ ชั้น 8.5  

292,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีคีรีมาศ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขยายเขตประปาหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค บริโภค ช่วยในการประกอบอาชีพ 
และปลูกพืชผกัสวนครัว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 107 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

292,000 

197 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 
หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 11 ตำบลป่า
กุมเกาะ เช่ือม ตำบลในเมือง 
อำเภอสวรรคโลก เพื่อ
พัฒนาเส้นทางในการสัญจร
ของราษฎรในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ภาค
การตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  กว้าง 5 เมตร ยาว 3,480 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
17,400 ตารางเมตร 

9,800,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการ
สัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
อ้อย ข้าว กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 2,100 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

9,800,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

198 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเจ็ดธรรมาสน์-ในเมือง 
ตำบลย่านยาว อำเภอ
สวรรคโลก เพื่อพัฒนา
เส้นทางในการสัญจรของ
ราษฎรในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ภาค
การตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
9,000 ตารางเมตร 

5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
ได้แก่ ข้าว ออ้ย ถั่วเหลือง ข้าวโพด และมะปราง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,342 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

5,000,000 

199 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต้น
นา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ตำบล
วังไม้ขอน เช่ือม หมู่ที ่4 
ตำบลย่านยาว อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
เพื่อพัฒนาเส้นทางในการ
สัญจรของราษฎรในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สู่ภาคการตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 1,205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 6,025 ตารางเมตร 

3,233,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัในการสัญจรและมีเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ออ้ย ถั่วเหลือง 
ข้าวโพด และมะปราง กลุ่มเป้าหมายเปน็ประชาชน 
1,687 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

3,233,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริม
คลองวงฆ้อง เช่ือม ตำบลวัง
ลึก หมู่ที่ 8 อำเภอศรีสำโรง 
เพื่อพัฒนาเส้นทางในการ
สัญจรของราษฎรในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สู่ภาคการตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร 

1,800,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภยัในการสัญจรและมีเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 735 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

1,800,000 

201 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านหลุม เช่ือมหมู่ที่ 
12 ตำบลยางซ้าย อำเภอ
เมืองสุโขทัย เพื่อพัฒนา
เส้นทางในการสัญจรของ
ราษฎรในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ภาค
การตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,830 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
7,320 ตารางเมตร 

4,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร  
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 3,368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

4,500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

202 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายถนนพระรว่ง หมู่ที่ 
3,8,5 ตำบลนาทุ่ง เช่ือม 
ตำบลป่ากุมเกาะ 
อำเภอสวรรคโลก เพื่อ
พัฒนาเส้นทางในการสัญจร
ของราษฎรในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ภาค
การตลาด (อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,700 ตารางเมตร 

8,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 5,125 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

8,000,000 

203 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
นายเห หมู่ที่ 5 บา้นวังโพธิ์ 
ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง
สุโขทัย เพือ่พัฒนาเส้นทาง
ในการสัญจรของราษฎรใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรสู่ภาคการตลาด 
(อบจ.สท.) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
9,680 ตารางเมตร 

6,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภยัในการ
สัญจรและมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

6,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

204 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
เกษตรกรรม หมู่ที่ 2  
บ้านคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 2 บ่อลกึ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ จำนวน 1 บ่อ พร้อมตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนำ้ 
(Submersible Pump) ขนาด 3.0 
แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
5,000 วัตต์ 1 ชุด  

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง แก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งได้ จำนวน 50 ไร ่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 588 คน และ
เกษตรกร 480 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 

205 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่2  
บ้านคลองกระจง  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บอ่ลึก 100 เมตร  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
แบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) 
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด 
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง แก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งได้ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 588 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

206 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3 
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บอ่ลึก 100 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด  
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมนี้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
ช่วยแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรขาดน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 611 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 

207 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่4 
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บอ่ลึก 100 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด  
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก ่ข้าว ออ้ย มนัสำปะหลัง 
เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรขาดน้ำในช่วง
ฤดูแล้งได้ จำนวน 50 ไร ่กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 681 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5 
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บอ่ลึก 100 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมนี้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรขาดนำ้ในช่วงฤดู
แล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 681 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 

209 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6 
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บอ่ลึก 100 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด  
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 357 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

409,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 101/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

210 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
เกษตรกรรม หมู่ที่ 7  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 7 บ่อลกึ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ จำนวน 1 บ่อ พร้อมตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนำ้ 
(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 
แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 479 คน และเกษตรกร 379 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 

211 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่8 
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บอ่ลึก 100 เมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมน้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์
ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด  
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งได้ จำนวน 50 ไร ่
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 521 คน และ
เกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

212 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับด้าน
เกษตรกรรม หมู่ที่ 9  
ตำบลคลองกระจง  
อำเภอสวรรคโลก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับดา้นเกษตรกรรม 
หมู่ที่ 9 บ่อลกึ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ จำนวน 1 บ่อ พร้อมตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมนำ้ 
(Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 
แรงม้า 380 V.AC จำนวน 1 ชุด  
ติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 5,000 วัตต์ 1 ชุด 

409,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองกระจง 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทาง
การเกษตรขาดน้ำในชว่งฤดูแล้งได้ จำนวน 50 ไร่ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

409,000 

213 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายชุมพล คำสอน หมู่ที ่6 
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำระบบ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย  
มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
511 คน เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และ 
ลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

214 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางประทุม สายบัวต่อ 
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึก 
ไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ
บาดาลขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน  
511 คน เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ  
5 ราย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/
ปี และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

215 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายระเหย ธรรมเนียม 
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย  
มันสำปะหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 
511 คน เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ  
5 ราย ชว่ยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/
คน/ปี และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 104/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

216 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นางสาวนิยม สร้อยสวุรรณ์ 
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย  
มันสำปะหลัง ช่วยแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร
ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
511 คน เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

217 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นางสาวจำเนยีร จันทร์วิลยั 
หมู่ที่ 6 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน  
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ช่วยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี 
และลดรายจา่ย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

218 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางแดง สุกร หมู่ที่ 6  
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่อ้อย และไม้ผล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน  
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ช่วยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี 
และลดรายจา่ย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

219 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายดาด บุญประจวบ 
หมู่ที่ 9 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่อ้อย และไม้ผล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 511 คน  
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี  
และลดรายจา่ย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายบุญส่ง มีทว้ม หมู่ที ่9 
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด  
5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ไม้ผล 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 417 คน  
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี  
และลดรายจา่ย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

221 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายสมชาย เทพนิมิตร 
หมู่ที่ 9 ตำบลนำ้ขุม  
อำเภอศรีนคร  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาลขนาด 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส  

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำขุม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว มะมว่ง อ้อย กลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 417 คน เกษตรกร 22 คน และ
ผู้ประกอบการ 5 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์ 50 ไร ่
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และ 
ลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางเพ็ญแข สวยดูดี หมู่ที ่1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

223 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางเดือน เพ็งจันทร์ หมู่ที่ 1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 12 คน 
เกษตรกร 12 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

224 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางเรณู ก่ำเกิด หมู่ที่ 1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10 คน 
เกษตรกร 10 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี  
และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

225 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายวัชระ มรินทร์ หมู่ที ่1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี  
และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

226 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน  
นางนุจรินทร์ ตาลพร้า 
หมู่ที่ 1 บ้านตาลพร้า  
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ 
PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก.17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 25 คน 
เกษตรกร 25 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย  
เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี  
ลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

227 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นางสาววาสนา สามัญสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านตาลพร้า  
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ 
PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-
2532 ลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมนี้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 18 คน เกษตรกร 18 คน ผู้ประกอบการ 
5 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน ์50 ไร่ ช่วยเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี ลดรายจา่ย 
10,000 บาท/คน/ปี   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

228 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายวันชยั สมพันธ์ หมู่ที่ 1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ 
PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-
2532 ลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมนี้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 22 คน เกษตรกร 22 คน และ
ผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
20,000 บาท/คน/ปี และลดรายจา่ย 10,000 บาท/
คน/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

229 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายอุทยั รูปทรง  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน  
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ 
PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-
2532 ลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
26 คน เกษตรกร 26 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 50 ไร่ ชว่ยเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี ลดรายจ่าย 10,000 
บาท/คน/ปี      
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

230 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายประทีป ศรประสิทธิ์  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน 
ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ 
PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-
2532 ลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี ลดรายจ่าย 
10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

231 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายละม่อม อิ่มเพ็ง หมู่ที ่8 
บ้านหนองนา ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 18 คน 
เกษตรกร 18 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

232 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายสมภพ อิ่มเพ็ง หมู่ที่ 1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตัง้ระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 20 คน เกษตรกร 20 คน ผู้ประกอบการ 
5 ราย ชว่ยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/
คน/ปี ลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

187,000 

233 เจาะบ่อนำ้บาดาล เพื่อ
การเกษตร บริเวณที่ดิน 
นายนพรัตน์ นุตระ หมู่ที่ 1 
บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร 
อำเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ท่อ PVC 
ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ทอ่ PVC ชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

187,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีนคร  

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 50 ไร่ ช่วยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 
บาท/คน/ปี ลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

187,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

234 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางละมุน น้อยโพธิ ์ขนาด 6 
นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางละมุน  
น้อยโพธิ์ ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 50 ไร่ ช่วยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 
บาท/คน/ปี และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

235 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางบุญเรือง โสพันทิม 
ขนาด 6 นิว้ความลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางบุญเรือง  
โสพันทิม ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 15 คน 
เกษตรกร 15 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี มีจ้างแรงงานในชุมชน
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

236 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นายเสา ลกัษณาวงค์ ขนาด 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายเสา 
ลักษณาวงค์ ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟา้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 26 คน เกษตรกร 26 คน และ
ผู้ประกอบการ 5 ราย ชว่ยเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
20,000 บาท/คน/ปี และลดรายจา่ย 10,000 บาท/
คน/ปี มีการจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

237 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่4 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน  
นายอุดม สายนำ้อ่าง ขนาด 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายอุดม 
สายน้ำอา่ง ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลด
รายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี จ้างแรงงานในชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

238 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่4 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นายชัยยะ บุญรอดอา่ง 
ขนาด 6 นิว้ 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายชัยยะ  
บุญรอดอ่าง ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่พืชสวน อาท ิมะมว่ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน เกษตรกร  
20 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี ลดรายจ่าย 10,000 
บาท/คน/ปี มีจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

239 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่4 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นางทิพวรรณ อนันตะ 
ขนาด 6 นิว้ 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นางทิพวรรณ 
อนันตะ ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
20 คน เกษตรกร 20 คน ผู้ประกอบการ 5 ราย 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 50 ไร ่ชว่ยเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี ลดรายจ่าย 10,000 
บาท/คน/ปี มีจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

240 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่5 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นายสังวาลย์ โตจริง ขนาด 6 
นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายสังวาลย์ 
โตจริง ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 
แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟา้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 22 คน เกษตรกร 22 คน ผู้ประกอบการ 
5 ราย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 20,000 บาท/คน/
ปี และลดรายจ่าย 10,000 บาท/คน/ปี และมีการ
จ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร จำนวน 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

241 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่6 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน 
นายอุทร กรรณิการ์ ขนาด 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายอุทร 
กรรณิการ์ ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำไฟฟา้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 20 คน เกษตรกร 20 คน  
และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
20,000 บาท/คน/ปี และลดรายจา่ย  
10,000 บาท/คน/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

242 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่8 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดิน
โรงเรียนอนุบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน โรงเรียน
อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ขนาด 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร 
พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ สำหรับ 
ทำการเกษตร ได้แก่ พืชสวน อาทิ ผลไม้ พืชผักสวน
ครัว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน เกษตรกร 
24 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปีและ ลดรายจ่าย 
10,000 บาท/คน/ปี และมีการจา้งแรงงานในชุมชน
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

243 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่8 ตำบล
หนองบัว บริเวณที่ดินนาย
ชีพ กรรณิการ์ ขนาด 6 นิว้ 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
ไฟฟ้า 1 เฟส 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองบัว บริเวณที่ดิน นายชีพ 
กรรณิการ์ ขนาด 6 นิ้ว ความลกึไม่น้อยกว่า 
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 

150,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไฟฟ้า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ สำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่พืชสวน อาท ิผลไม้ พชืผักสวน
ครัว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน เกษตรกร 
20 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย เพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 20,000 บาท/คน/ปี และลดรายจ่าย 
10,000 บาท/คน/ปี มีการจ้างแรงงานในชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 10 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 118/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

244 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นางแจ๊ด อินทพงษ ์หมู่ที่ 1  
บ้านหนองจิก  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ปริมาณงานขนาด 6 นิว้  
ความลึก 120 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ซับเมิส ขนาด 3 แรงม้า  
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับ 
ทำการเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 10 คน เกษตรกร 10 คน พื้นที่ได้
ประโยชน์มากกว่า 100 ไร่ ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน และมกีารจ้าง
แรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

245 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายนคร  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ปริมาณงานชั้น 13.5  
ขนาด 6 นิว้ ความลึก 120 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่พืชสวน อาท ิผลไม้ พชืผักสวน
ครัว กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10 คน และ
เกษตรกร 10 คน รายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/
ครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

246 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายบน ทับทิม 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง 
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ปริมาณงานชั้น 13.5  
ขนาด 6 นิว้ ความลึก 120 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพยีงพอสำหรับ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ออ้ย กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 10 คน และเกษตรกร 10 คน ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน และ 
มีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

491,000 

247 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางปราณี  
บุญมาก หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ปริมาณงาน ชั้น 13.5  
ขนาด 6 นิว้ ความลึก 120 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงมา้ 
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว มันสำปะหลัง พชืผัก ยาสูบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 10 คน และเกษตรกร 
10 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/
ครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะ 
บ่อบาดาลเพือ่การเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 120/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

248 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายทองสุข 
แสนสีมา หมู่ที ่4  
บ้านใหม่เจริญผล  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพยีงพอสำหรับ 
ทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 500 คน และเกษตรกร 500 คน 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน 
และมีการจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบอ่บาดาล
เพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

249 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตรแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง บริเวณที่ดิน นายจ๊อด 
อินทพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
เจริญผล ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
600 คน เกษตรกร 500 คน พื้นที่ได้ประโยชน์
มากกว่า 100 ไร ่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 121/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

250 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นางอุไร นนทวงค์ หมู่ที่ 4  
บ้านใหม่เจริญผล ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
400 คน เกษตรกร 400 คน พื้นที่ได้ประโยชน์
มากกว่า 100 ไร ่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

251 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายรอง  
อ่อนปาน หมู่ที่ 4  
บ้านใหม่เจริญผล ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่อ้อย กลุ่มเปา้หมายเปน็
ประชาชน 600 คน เกษตรกร 300 คน พื้นที่ได้
ประโยชน์มากกว่า 100 ไร่ ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน และมกีารจ้าง
แรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

252 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายอธิป  
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญผล 
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุม่เปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว กลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน 
500 คน และเกษตรกร 500 คน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน และมกีารจ้าง
แรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

253 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางสาว 
น้ำทิพย ์อ่อนปาน หมู่ที ่4 
บ้านใหม่เจริญผล ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน และ
เกษตรกร 400 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

254 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางสาวอำไพ 
อ่อนปาน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
เจริญผล ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน และ
เกษตรกร 400 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 
 

491,000 

255 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นางสุกัญญา อุดมสุข  
หมู่ที่ 11 บ้านบวัทอง  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตรได้แก่ ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 300 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

256 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้
ดินแบบเติมน้ำใต้ดินระดับ
ตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีตเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญผล  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำ
ใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต ขนาด
คอนกรีตกรองน้ำ 2.50 เมตร วงคอนกรตี
รอบใน 1.20 เมตร ลึก 12 เมตร พร้อม
ระบบกรองน้ำจำนวน 4 บ่อ 

439,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำใต้
ดินระดับตื้นสำหรับทำการเกษตร ได้แก ่อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร 
500 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/
ครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

439,000 

257 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายแรม หมู่ที่ 
5 บ้านบึงหญ้า ตำบลหนอง
จิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบโซล่า
เซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก่ อ้อย กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 400 คน และเกษตรกร 300 คน 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน 
และมีการจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบอ่บาดาล
เพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

491,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

258 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณทีด่ิน  
นายเรือง วรรฤติสกุล  
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหญ้า ตำบล
หนองจิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก ่อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 400 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

259 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายอำนวย  
อินพลั้ง หมู่ที่ 6 บ้านบึงสนม 
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก ่มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 400 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครวัเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 126/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

260 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำ 
ใต้ดินแบบเติมน้ำใต้ดิน
ระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต
เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก หมู่ที ่6 บ้านบึงสนม  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำ
ใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต  
ขนาดคอนกรีตกรองน้ำ 2.50 เมตร  
วงคอนกรีตรอบใน 1.20 เมตร ลึก 12 เมตร  
พร้อมระบบกรองน้ำจำนวน 4 บอ่ 

439,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำใต้
ดินระดับตื้น เพื่อการเกษตร ได้แก่ อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน และ
เกษตรกร 500 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

439,000 

261 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางทองเพียร 
มาน้อย หมู่ที่ 7  
บ้านหนองกระทุ่ม  
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร  
ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
6 นิ้ว ลึก 120 เมตร เครื่องสูบน้ำซับเมิส 3 
แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500  คน และ
เกษตรกร 500 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 127/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

262 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายณรงค์ 
เมืองคำ หมู่ที่ 8  
บ้านนิคมพัฒนา  
ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก ่อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400  คน และ
เกษตรกร 400 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

263 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้
ดินแบบเติมน้ำใต้ดินระดับ
ตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีตเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา 
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำ
ใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต ขนาด
คอนกรีตกรองน้ำ 2.50 เมตร วงคอนกรตี
รอบใน 1.20 เมตร ลึก 12 เมตร  
พร้อมระบบกรองน้ำจำนวน 4 บอ่ 

439,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำใต้
ดินระดับตื้นเพื่อการเกษตร ได้แก ่อ้อย   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน และ
เกษตรกร 600 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

439,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

264 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายศิริ หนอง
หลวง หมู่ที่ 9  
บ้านดงอีขาว ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน เกษตรกร 
500 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 
บาท/ครัวเรือน และมกีารจา้งแรงงานในชุมชนขุด
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

265 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นางแหม่ม ระย้า หมู่ที่ 9  
บ้านดงอีขาว ตำบลหนองจิก 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ กลุ่มเป้าหมายเปน็
ประชาชน 400 คน และเกษตรกร 400 คน  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน 
และมีการจา้งแรงงานในชุมชนขุดเจาะบอ่บาดาล
เพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 129/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

266 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายสมคิด พุ่ม
สอน หมู่ที่ 9 บ้านดงอีขาว 
ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำระบบโซล่า
เซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ขา้ว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

491,000 

267 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางสายพิณ 
อิทร์ลับ หมู่ที่ 9  
บ้านดงอีขาว ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 500 คน  มีการจ้างแรงงานในชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 130/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

268 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้
ดินแบบเติมน้ำใต้ดินระดับ
ตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีตเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำ
ใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต ขนาด
คอนกรีตกรองน้ำ 2.50 เมตร วงคอนกรตี
รอบใน 1.20 เมตร ลึก 12 เมตร พร้อม
ระบบกรองน้ำจำนวน 4 บ่อ 

439,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบเติมน้ำใต้
ดินระดับตื้นสำหรับทำการเกษตร ได้แก ่อ้อย   
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 400 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

439,000 

269 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางบัวลอย พล
ยงค์ หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง 
ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร  
ได้แก่ อ้อย  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน 
เกษตรกร 300 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงานใน
ชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 131/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

270 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นางคอน จงอยู่เย็น หมู่ที่ 11  
บ้านบัวทอง ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำระบบโซล่าเซลล์  กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 600 คน เกษตรกร 500 คน ประชาชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/ครัวเรือน และ 
มีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบอ่บาดาล 
เพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

271 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายอื้น  
พรมมี หมู่ที่ 11  
บ้านบัวทอง ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตรได้แก่ ข้าว แตงโม  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน เกษตรกร 
400 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/
ครวัเรือน และมีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 132/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

272 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นายประสาท 
เณรพัตร หมู่ที่ 11  
บ้านบัวทอง ตำบลหนองจิก  
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร  
เครื่องสูบน้ำซับเมิส 3 แรง  
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และเกษตรกร 
500 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 บาท/
ครัวเรือน และมีการจ้างแรงงานในชุมชนขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

491,000 

273 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน  
นายสมใจ แฟงพุ่ม  
หมู่ที่ 12 บ้านปลายนานิคม 
ตำบลหนองจิก 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร  
เครื่องสูบน้ำซับเมิส 3 แรง  
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน และ
เกษตรกร 500 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงาน 
ในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 133/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

274 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณที่ดิน นางเฉลียว  
อินทะวงค์ หมู่ที่ 12 บ้าน
ปลายนานิคม ตำบลหนอง
จิก อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อพัฒนาดา้น
การเกษตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลกึ 120 เมตร เครื่อง
สูบน้ำซับเมิส 3 แรง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ 

491,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำระบบ 
โซล่าเซลล์ สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน และ
เกษตรกร 600 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
100,000 บาท/ครัวเรือน และมีการจา้งแรงงาน 
ในชุมชนขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

491,000 

275 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายอวยพร ลำตาล หมู่ที่ 4 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ 
นายอวยพร ลำตาล หมู่ที่ 4 

150,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 26 คน 
เกษตรกร 26 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 134/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

276 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางกันติชา ทิมเกตุ หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ 
นางกันติชา ทิมเกตุหมู่ที ่5 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย   
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลด
รายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

277 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดิน นายสามารถ จันทร์ใบ 
หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ
นายสามารถ จันทร์ใบหมู่ที ่5 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลด
รายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 135/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

278 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายอนภุพ ดอนไพรเมือง 
หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ
นายอนภุพ ดอนไพรเมือง หมู่ที่ 5 

150,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน เกษตรกร 20 
คน และผู้ประกอบการ 5 ราย ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลดรายจ่ายและต้นทุนการ
ผลิต 10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันท ี 

150,000 

279 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางระเบียบ หงอนไก ่ 
หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดนิ
นางระเบียบ หงอนไก ่หมู่ที่ 5 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 20 คน  
เกษตรกร 20 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 136/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

280 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายเผียน  สมเพศ  
หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร พรอ้ม
เครื่องสูบน้ำขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายเผียน สมเพศ หมู่ที่ 5 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22 คน  
เกษตรกร 22 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000 

281 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสงัด ชาวดง หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดิน นางสงัด ชาวดง  หมู่ที่ 5 

150,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 16 คน 
เกษตรกร 16 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

282 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายจอม พาชาวนา หมู่ที่ 6 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายจอม พาชาวนา หมู่ที่ 6 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 15 คน และเกษตรกร 
15 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

283 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายวชิระ แพรใจ หมู่ที่ 6 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดิน นายวชิระ  แพรใจ  หมู่ที ่6 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 24 คน  และผู้ประกอบการ 5 คน  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

284 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางน้ำเล่ือน ทองศรี หมู่ที่ 6 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดิน นางน้ำเล่ือน ทองศรี หมู่ที่ 6 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มนัสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 18 คน เกษตรกร  
18 คน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี 
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

285 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสมทรง ทองศรี หมู่ที่ 6 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางสมทรง ทองศรี  หมู่ที่ 6 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 28 คน  ผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนนิการได้ทันที 

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

286 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสำลี ติณมาศ หมู่ที่ 6 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางสำลี ติณมาศ  
หมู่ที่ 6 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 16 คน 
เกษตกร 16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

287 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายแจ่ม พุ่มทับทิม หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายแจ่ม พุ่มทับทิม หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 140/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

288 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางวันเพ็ญ พลอยแหวน 
หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายแจ่ม พุ่มทับทิม หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 16 คน 
เกษตรกร 16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

289 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายศคนุทธ เพื่อนบ้าน  
หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายศคนุทธ เพื่อนบ้าน หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการโครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดย
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่องสูบ
น้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน และ ผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 141/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

290 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายสุนันท์ พิมวงษ์ หมู่ที ่7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายสุนันท์  พิมวงษ์ หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
เพื่อการเกษตร ได้แก ่ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 26 คน เกษตรกร  
26 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  ประชาชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลดรายจ่ายและ
ต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

291 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสาวสกุลรัตน์ บวัหลวง 
หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางสาวสกุลรัตน์ บวัหลวง หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 19 คน 
และเกษตรกร 19 คน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
20,000 บาท/ปี ลดรายจา่ยและต้นทุนการผลิต 
10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 142/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

292 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางบรรจง ใบบัว หมู่ที ่7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางบรรจง ใบบัว หมู่ที ่7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

293 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสาวเครือวัลย ์ชาวดง 
หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางสาวเครือวัลย์  ชาวดง หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 18 คน 
เกษตรกร 18 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 143/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

294 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายเนียม สุรยิันต์ หมู่ที ่7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายเนียม สุรยิันต์  หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 16 คน 
เกษตรกร 16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

295 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายชิต ภู่เอี่ยม หมู่ที่ 7 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดินนายชิต ภู่เอี่ยม หมู่ที่ 7 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 14 คน 
เกษตรกร 14 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 144/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

296 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางนฤมล เพื่อนบ้าน  
หมู่ที่ 8 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางนฤมล เพื่อนบ้านหมู่ที่ 8 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  

297 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางอมร แซ่โง้ว หมู่ที ่9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางอมร แซ่โง้ว หมู่ที ่9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน  ผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 145/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

298 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางสาวโสภา สวุิญญา  
หมู่ที่ 9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินางสาวโสภา สวุิญญา หมู่ที่ 9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเครื่อง
สูบน้ำไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 19 คน 
เกษตรกร 19 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

299 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางดาวลอย ต่ายลำยงค์  
หมู่ที่ 9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางดาวลอย  ต่ายลำยงค์ หมู่ที่ 9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 15 คน 
เกษตรกร 15 คน  ผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลด
รายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

300 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายประชัน ทับแว่ว หมู่ที่ 9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายประชัน ทบัแวว่  หมู่ที่ 9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 16 คน 
เกษตรกร 16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

301 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายสมทรง จันทร์อินทร์  
หมู่ที่ 9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายสมทรง จันทร์อินทร์ หมู่ที ่9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 28 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

302 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายบุญทรง คำพว่ง หมู่ที ่9 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายบุญทรง คำพว่ง หมู่ที่ 9 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 17 คน 
เกษตรกร 17 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  

303 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นางสาวประเทือง  
มีแก้ว หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางสาวประเทือง มีแก้ว หมู่ที่ 10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 20 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

304 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางทอง เล็กกุล หมู่ที ่10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางทอง เล็กกุล หมู่ที ่10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

305 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายวิทยา โยธาพิทักษ์  
หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายวิทยา โยธาพิทักษ์หมู่ที ่10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 19 คน 
เกษตรกร 19 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย   
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

150,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

306 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายสายันต์ ผ่องใส หมู่ที ่10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายสายันต์ ผ่องใส  หมู่ที ่10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตรได้แก่ ขา้ว อ้อย มนัสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 16 คน เกษตรกร  
16 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี ลดรายจา่ยและ
ต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

307 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นายอนงค์ พัฒน์ศรี  
หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายอนงค์ พัฒน์ศรี หมู่ที่ 10  

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 22 คน 
เกษตรกร 22 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 150/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

308 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 
เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที่ดิน 
นางวาสนา นิ่มรอด  
หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนางวาสนา นิ่มรอด  หมู่ที่ 10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 20 คน 
เกษตรกร 25 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  
 

150,000  

309 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
ที่ดิน นายประจวบ ทานา  
หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายประจวบ ทานา  หมู่ที ่10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย  
มันสำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 18 คน 
เกษตรกร 27 คน  และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 151/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

310 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกวา่  
60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ 
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส ที ่
ดิน นายอาทร เกตุเนียม  
หมู่ที่ 10 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 60 เมตร  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 
ที่ดินนายอาทร เกตุเนียม หมู่ที่ 10 

150,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนครเดิฐ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล พรอ้มเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 
สำหรับทำการเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย มนั
สำปะหลัง กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 24 คน 
เกษตรกร 28 คน และผู้ประกอบการ 5 ราย 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/ปี  
ลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต 10,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

150,000  

311 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่9  
ตำบลบ้านไร่  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร หมู่ที่ 9 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทยั 

292,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านไร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  ได้แก่ พืชผกัสวนครัว มันสำปะหลัง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 95 ครัวเรือน   
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

292,000  



 เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 152/153 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

312 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่10 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร  
หมู่ที่ 10 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย 

281,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านไร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  ได้แก่ พืชผกัสวนครัว สำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 86 ครัวเรือน  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท/ปี    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

281,000  

313 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร หมู่ที ่11 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ทอ่พวีีซี ชั้น 13.5  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร  
หมู่ที่ 11 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสโุขทัย 

281,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านไร ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ได้แก ่พืชผักสวนครัว กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 161 ครัวเรือน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

281,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

314 เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่
การเกษตร หนองบัวพาน 
หมู่ที่ 10 ตำบลบา้นซ่าน 
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อนำ้บาดาลเพือ่การเกษตร  
หนองบัวพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ความลึกไม่น้อยกวา่ 100 เมตร  

310,180  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านซ่าน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สำหรับทำ
การเกษตร ได้แก ่ข้าว ออ้ย มันสำปะหลัง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 402 คน และ
เกษตรกร 112 ครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1,000,000 บาท/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที 

310,180  

315 เจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็น
แหล่งน้ำดิบ ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  
ตำบลสามเรือน  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบ  
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาม
เรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทยั 

333,000  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสามเรือน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบ ระบบ
ประปาหมู่บา้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
การใช้น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ได้แก่ อ้อย และ
ใช้สำหรับการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1,000,000 บาท/ปี  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ มีความพร้อมสามารถ
ดำเนินการได้ทันที  

333,000  

รวม 315 โครงการ 278,836,472  278,836,472 
 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสุโขทัย 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน
และเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ชุมชนด้วยดิจิทัล  
จังหวัดสุโขทัย 

1. จัดอบรม (ตลาดออนไลน์) 1 ครั้ง 2 วัน 
70 คน 
2. เจรจาธุรกิจการค้า 1 ครั้ง 50 คน 
3. จัดงานแสดงและจำหนา่ยสินค้า 2  
ครั้งๆ ละ 5 วัน/50 คูหา 

2,734,640  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
ความรู้และทักษะด้านการตลาด online และ 
offline เพิ่มช่องทางการค้า การตลาด และเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร แต่ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และการดำเนินการ
เป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน  

 

2 พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม ชุมชน
คุณธรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วย 
พลังบวร จังหวัดสุโขทัย 

1. สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 8 ชุมชน ในพื้นที ่8 อำเภอ 
2. สำรวจปราชญ์ชาวบา้นเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรมในชุมชน 8 ชุมชน ในพื้นที่  
8 อำเภอ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะอาชีพ 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน 
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลกัษณ์ 

1,237,600  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ส่งเสริม
ความรู้ทักษะอาชีพ และพัฒนาบรรจุภณัฑ์ แต่ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน  
สรา้งอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และการดำเนินการเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน  

 

3 ส่งเสริมเทศกาล ประเพณี
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร จังหวัดสุโขทัย 

1. จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญทอ้งถิ่น
ของชุมชนคุณธรรมใน 4 อำเภอ ส่งเสริม
งานประเพณีท้องถิ่น ใน อำเภอเมืองสุโขทัย 
อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และ 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยจัดการแสดงพื้นบา้น 
จาก 9 อำเภอ 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน 
2. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านทั้ง 9 อำเภอ (12,000 บาท) 

796,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการประกวด
และแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดง
พื้นบ้าน และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์แต่ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน  
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์  
สรรสร้างผ้าสุโขทัยสู่สากล 

1. อบรมเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกบัการย้อมสี
ธรรมชาติ 1 รุ่น 2 วัน 60 คน 
2. ประชาสัมพันธ์ผา้พื้นเมืองสุโขทัย 20 คน 
3. นิทรรศการและสาธิตแสดงแบบผา้
พื้นเมืองสุโขทัย 100 คน 

500,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นจา้งเหมาบริการ
ฝึกอบรมการย้อมผ้าสธีรรมชาติ การประชาสัมพันธ ์
การจัดนิทรรศการและสาธิตแสดงแบบผ้าพื้นเมือง 
แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน  

 

5 วัฒนธรรมสรรสร้าง สุโขทัย
สร้างสรรค์ชาติพันธ์ท้องถิ่น 

1. จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายชาติพนัธุ์
ในจังหวัดสุโขทัย 
2. ประชาสัมพันธข้้อมูลชาติพันธุ์ในจังหวัด
สุโขทัย 
3. มหกรรมชาติพันธุจ์ังหวัดสุโขทยั โดยจัด
นิทรรศการและสาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ 10 รา้น พร้อมประกวดอาหาร
ขนม การแสดงศิลปวัฒนธรรม 10 ชุด และ
การแหก่ลุ่มชาติพันธุ ์

500,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการส่งเสริมการท่องเท่ียวมหกรรมวฒันธรรรม
ชาติพันธุ์ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะ
การดำเนินการเป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน  

 

6 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน
คุณธรรมฯ (บวร On Tour) 
ตามรอยศาสตร์พระราชา
และเช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
จังหวัดสุโขทัย 

1. พัฒนาบุคลากร 100 คน 1 วัน 
2. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการ
บริการให้กับนกัท่องเที่ยว โดยปรับภูมิทศัน์
และจุดบริการใน 10 ชุมชน 
3. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 10 ชุมชน 
4. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 

500,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนคุณธรรมให้พร้อมรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนาบุคลากร  
ปรับภูมิทัศนียภาพและจัดบริการการทอ่งเที่ยว 
อบรมมัคคุเทศก์ในชุมชน ทำการตลาดและ
ประชาสัมพันธ ์แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
รวมถึงลักษณะการดำเนินการเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว
จังหวัดสุโขทัย  

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ               
2. จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า
ชุมชนและของดีจังหวัดสุโขทยั 40 รา้น        
3. จัดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวจังหวัดสุโขทัย 
1,000 คน 
4. ดำเนินการจัดเก็บขอ้มูลเพื่อประมวลผล 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ    

547,800  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการตลาดสินค้าชุมชน
ของจังหวัด ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลักษณะการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

8 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
การแสดง แสง สี เสียง ยาม
ค่ำคืน @ สุโขทยั 

1. ผลิตเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์การจดั
กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ 1 ครั้ง 
2. ดำเนินการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
สำหรับการจัดกิจกรรม/การตกแต่งร้านค้า /
ร้านอาหารหรือบูท ไม่น้อยกว่า 30 คูหา 
เวทีการแสดง และ Landmark การประดับ
ไฟ Light Up ทั่วทั้งบริเวณงาน 2 ครั้ง 
3. จัดการแสดงนาฎศิลป์ไทย, การแสดงวง
ดนตรีร่วมสมัย จำนวน 40-50 คน 2 ครั้ง 
4. กิจกรรม "พักที่นี่รับฟรีคูปองช๊อปปิ้งหรือ
ทำกิจกรรม D.I.Y.5. บริหารงานทั่วไป 

498,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการจัดงานการแสดง แสง สี เสียง เพือ่ส่งเสริม
การท่องเท่ียว ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน และลักษณะการดำเนินการเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่
ดีไซน์ร่วมสมัย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรท้องถิ่น/
ผู้ประกอบการ 30 คน 
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ โดยจัดแถลงข่าว จัดแสดงแฟชั่น
และจำหนา่ยสินค้า OTOP นิทรรศการผ้า
ทอ 9 ลาย ร่วมในงานประเพณีประจำปี
จังหวัด 1 ครั้ง บันทึกภูมิปัญญาผ้าทอ 9 
ลายของสุโขทยั เผยแพร่ story online  
วิถีผ้าทอ และจัดทำ E Catalog  

4,413,580  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดอบรม
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมจดังานแสดง
แฟชั่นและจำหน่ายสินค้า ตลอดจนประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรม
จำนวนมาก อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน 
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยั) 

 

10 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู ่New normal 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านและแหล่ง
ท่องเที่ยว 9 หมูบ่้าน 9 อำเภอ โดยอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิด Circular 
economy อบรมการนำวัสดุที่ใช้แลว้มา
พัฒนาผลิตใหม่ อบรมพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน จำนวน 90 คน  
2 รุ่น 
2. การตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและ
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  

7,917,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บา้นและแหล่งท่องเที่ยว 
9 หมู่บ้าน 9 อำเภอ ตามแนวคิด Circular economy 
แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปญัหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 พัฒนาผ้าไทยสร้างรายได้ให้
ชุมชน 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า 3 รุ่น ๆ ลละ 90 คน 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 ชุด โดยจัดซื้อวัสดุดิบ 
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม สำหรับต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์  
3. การประชาสัมพันธ์ โดยถ่ายภาพนายแบบ 
นางแบบ 10 คน จัดทำ E Catalog  
ประชาสัมพันธโ์ครงการผ้าไทยสร้างรายได้
ให้ชุมชน ในการจัดแสดงและจำหนา่ยสนิค้า 
OTOP จังหวัดสุโขทยั 

2,276,800  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นจา้งเหมาบริการ 
จัดอบรมและงานมหกรรมจำหนา่ยและแสดงสินค้า 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาจไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
และลักษณะการดำเนินการเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน 

 

12 สุโขทัยบูรณาการแก้ไข
ปัญหาความยากจน สู่
คุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน โดย  
1. ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย   
2. จัดทำแผนพัฒนาดา้นอาชพี  
3. จัดอบรมสร้างรายได้สร้างอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมาย  
4. สนับสนุนวัสดุส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
5. จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางนโยบาย 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพและแจกวัสดุประกอบการอบรม ซ่ึงไม่ได้ระบุ
หลักสูตรอาชีพที่ชัดเจน ทีแ่สดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

13 ยกระดับท่องเท่ียวสัมผัส
อาหารพื้นถิ่นวิถีสโุขทัย 

จัดงานอาหารดีวิถีสุโขทยั เทศกาลอาหาร
และดนตรีสุโขทัย 
- จัดกจิกรรมท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสโุขทัย โดยเนน้
พืชผักปลอดภยั ผกัอินทรีย์และวิถี
วัฒนธรรม  
- พัฒนาความรู้ด้านวัตถุดิบท้องถิ่น การปรุง
อาหารพื้นถิ่น ต่อยอดกจิกรรมทางการ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทอ้งถิ่น โดยจดั
ประกวดเชฟชุมชนสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่น
สุโขทัยและการแสดงจัดจำหน่ายอาหารพื้น
ถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และดนตรีสุโขทยั 1 
ครั้ง/5 วัน 

2,500,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัด
สุโขทัย โดยเน้นพืชผักปลอดภยั ผักอินทรีย์และวิถี
วัฒนธรรม พัฒนาความรู้ด้านวัตถุดิบท้องถิ่น และ
การปรุงอาหารพื้นถิ่น ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจำนวน
มาก อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิการเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พัฒนาคุณภาพชวีิตกลุ่ม
เปราะบางคนพิการสู่ชวีิต 
วิถีใหม่ (New Normal)  

1. ฝึกอบรมยกระดับทักษะอาชพี (Reskill) 
กลุ่มอาชีพขึ้นรูปภาชนะจากใบตอง โดยคน
พิการและผู้ดูแลคนพกิาร 20 คน 14 วนั 
2. ฝึกอบรมทักษะอาชีพการขายสินค้า
ออนไลน์ และทักษะการนำเทคโนโลยีดจิิทัล
ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการสู่ชีวิตวถิีใหม่ (New 
Normal) 33 คน 9 รุ่น 

1,117,600  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการอบรมอาชีพและทกัษะการขายสนิค้า
ออนไลน์ แต่ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

15 ส่งเสริมการสำรองเสบียงสัตว์
คุณภาพดี เพื่อเพิ่มรายได้แก่
สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
จังหวัดสุโขทัย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนสหกรณ์
ผู้เลี้ยงโคเนื้อสำรองเสบียงสัตว์คุณภาพดี 

1,226,600  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร แต่ไม่ได้แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่
ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ลักษณะการดำเนินการเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน  

 

16 พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร
พื้นฐานสู่ผลิตภัณฑ์เกษตร 
กึ่งอุตสาหกรรม 

1. ฝึกทักษะวิชาชีพแก่เกษตรกรดา้นการ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป สำนักงานเกษตร
จังหวัดและอำเภอจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ฝึกทักษะ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 6 หลักสตูร 
500 ราย 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต บรรจภุัณฑ์ และ
ฉลากผลิตภัณฑ ์รวมถึงวัสดุสาธิตแก่เกษตรกร
ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป โดย
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต 
3. ส่งเสริมตลาดสินค้า จัดทำ QR Code 50 
ผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้กบั
สินค้าที่ได้รับการพัฒนา   

2,741,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การผลิตสินค้าแปรรูป และสนบัสนุนปัจจัยการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พรอ้มส่งเสริม
การตลาด ซ่ึงไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาที่ชัดเจน 
ที่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป สำนักงานเกษตร
จังหวัดและอำเภอจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ฝึกทักษะ ให้กับวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 
2. สนับสนุนวิสาหกจิชุมชนในการเพิ่มมลูค่า
สินค้าเกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การพัฒนาบรรจภุัณฑ์ ของ
วิสาหกจิชุมชนเป้าหมาย การตลาดออนไลน์ 
เป็นต้น  
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน 
จัดแสดงสินค้า จำหนา่ย จัดนิทรรศการเพื่อ
แสดงความก้าวหน้าในการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยการ
จัดแสดงแนวทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
และจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
ในการฝึกทักษะการเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้กับสินค้าของวิสาหกิจชุมชน 

1,060,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตร 
จังหวัดสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
พัฒนาทักษะดา้นการผลิตสินค้า และสนับสนุนการ
พัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมการตลาด 
ซ่ึงไม่ได้ระบุชนิดสินค้าเกษตรท่ีจะพัฒนาที่ชัดเจน  
ที่จะแสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพภายหลังการ
อบรมที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 

18 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกด้านการประมง
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

จัดอบรมให้ความรู้ เร่ือง การเลี้ยงปลากดั 
ฝึกปฏิบัติในการเพาะปลากัด และทำอาหาร
ปลากัด (ไรแดง) และติดตาม ประเมินผล
ความสำเร็จของโครงการ 

273,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประมง 
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การเลี้ยงปลากัด ฝึกปฏิบัติในการเพาะปลา
กัด และทำอาหารปลากัด ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการสร้าง
งาน สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามใน
แหล่งน้ำธรรมชาติของ
จังหวัดสุโขทัย 

จัดชี้แจงและประชาคมโครงการฯ พร้อม
จัดตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการแหลง่น้ำ 
/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจัดการ
แหล่งน้ำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 270 
คน/ การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีแ่หล่งน้ำ  และ
ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำตามโครงการฯ 
ขนาด 20-100 ไร่ ใน 9 อำเภอ ๆ ละ 2 
แห่ง รวม 18 แห่ง ๆ ละ 100,000 ตัว และ
ติดตามประเมินผลโครงการฯ  

2,426,940  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานประมง 
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมการผลิต
กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงถึงผลสำเร็จของโครงการที่ชัดเจน ที่จะแสดง
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
และแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  

 

20 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมสมัยใหม่ 
ภายใต้โครงการนำลกูหลาน
เกษตรกรกลับบ้าน สานต่อ
อาชีพเกษตร ปี 2564 

1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านตา่ง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งโดยเน้นหลักสูตรการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ 
ประมง รวมทั้งการทำบัญชฟีาร์ม และนำไป
ปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรรายแปลง แก่
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 9 อำเภอ 39 ราย 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ได้แก่ 
พันธุ์พืช แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  
9 อำเภอ 39 ราย 
3. สนับสนุนเกษตรกรในการนำผลผลิตจาก
กิจกรรมมาจำหน่ายร่วมกับหนว่ยงานอืน่ ๆ 
4. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ 

120,300  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริหารจัดอบรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เทคโนโลยีการผลิต พร้อมสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 
ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ส่งเสริมสมาชิกกลุ่มผลิตพืช
เศรษฐกิจบ้านสายใจไทย
ปลูกผักปลอดภัยเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการ
พระราชดำริ  

1. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการ
ปลูกผักปลอดภัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต(บางส่วน) ได้แก่ 
ชุดระบบให้น้ำ ถังหมกัปุ๋ยชวีภาพ และ
เครื่องพ่นสารชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกร 30 ราย 
3. สนับสนุนเกษตรกรในการนำผลผลิตจาก
กิจกรรมมาจำหน่ายร่วมกับหนว่ยงานอืน่ ๆ 
แก่เกษตรกร 30 ราย 
4. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ 

99,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการปลกูผัก
ปลอดภัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ออกแบบและ
จัดทำบรรจุภัณฑ์ พรอ้มส่งเสริมการตลาด ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน  
สร้างอาชีพ และการแก้ไขปัญหาและฟืน้ฟูเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

 

22 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี พื้นที่
ดำเนินการ จังหวัดสุโขทัย 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร ใหก้ับเกษตรกร
ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร(ศพก.) จำนวน 450 คน  
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยการนำคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สมาชิก
เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรผู้นำ 
จำนวน 90 คน และเจา้หน้าที ่จำนวน 
10 คน ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร เกษตรอจัฉริยะ  
3. พัฒนาแปลงเกษตร ให้เป็นแปลงเรียนรู้
ต้นแบบเกษตรอัจฉรยิะ จำนวน 1 แห่ง 

735,400  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสุโขทยั 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
เกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
พร้อมพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉรยิะ ซ่ึงไม่ได้
ระบุพื้นที่ติดต้ังโรงเรือน ผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ รวมถึงผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้โรงเรือน
ที่ชัดเจน และงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุและ
ติดต้ังอุปกรณ์เทคโนโลยีในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 
ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
สถานประกอบกิจการ SME 
กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ์    

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสถาน
ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน หรอืสหกรณ์ กลุ่มเปา้หมาย
เป็นกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม จำนวน 120 ราย 
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานและ ผู้ประกอบ
กิจการ SME OTOP และสหกรณ์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม จำนวน 
120 ราย 
3. สร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ของชุมชน (จ้างที่ปรึกษา/คัดเลือกกลุ่ม/
ระดมความคิด/สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์  

6,217,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสุโขทัย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ 
SME กลุ่มOTOP และสหกรณ์ ซ่ึงไม่ได้แสดงถึงการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และการเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

24 สร้างงานยกระดับทักษะ
อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่กลุ่มเปราะบางที่
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา  
COVID - 19  

1. การฝึกอบรมอาชีพและยกระดับทักษะ
อาชีพแก่ผู้ว่างงานและผู้ได้รับผลกระทบ 
“โดรนเพื่อการเกษตรทางเลือกใหม่ในยคุ 
4.0” ใน 2 อำเภอ 
2. การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและยกระดับ
ทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
ตำบล 14 แห่ง 
3. มหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุสู่คนทุกวัย ใน 10 ตำบล 
4. การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์สำหรับคนพิการให้แก่ผูว้่างงาน ใน 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอกงไกรลาศ แก่
ประชาชน เกษตรกรผู้ประกอบการ และ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งหมด 665 ราย 

  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และ
การซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพกิาร ไม่ได้แสดงถึง
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการเชื่อมโยงสู่การ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

 ฝึกอบรมอาชพีและยกระดับ
ทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงาน
และผู้ได้รับผลกระทบ “โด
รนเพื่อการเกษตรทางเลือก
ใหม่ในยุค 4.0”  

1. ประสานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำหลักสูตรแผนการดำเนินงาน 
ในพื้นที่ ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรม  
3. จัดการฝึกอบรมอาชีพ "สร้างงาน สรา้ง
รายได้" ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

323,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ยกระดับทักษะอาชีพโดยการใช้โดรนเพือ่การเกษตร
เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

 ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นและ
ยกระดับทักษะอาชีพเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สูงอาย ุ

1. ประสานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำหลักสุตร แผนการดำเนินงนใน
พื้นที่ ขั้นตอน กระบวนการฝกึอบรม  
3. จัดการฝึกอบรมอาชีพ "สร้างงาน สรา้ง
รายได้" ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

850,500  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ
เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

 สาธิตถ่ายทอดภูมปิัญญา
จากคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่คน
ทุกวัย 

1. ประสานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานจัดมหกรรม ทั้งสถานที่ 
วิทยากร กลุ่มเปา้หมายที่มาร่วมงาน  
3. จัดสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุสู่คนทุกวัย 
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

261,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพยีงอยา่งเดียว 
ไม่ได้แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

 ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้น
ซ่อมแซมกายอปุกรณ์
สำหรับคนพิการใหแ้ก ่
ผู้ว่างงาน 

1. ประสานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานจัดมหกรรม ทั้งสถานที่ 
วิทยากร กลุ่มเปา้หมายที่มาร่วมงาน  
3. ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นซ่อมแซมกาย
อุปกรณ์สำหรับคนพิการให้แก่ผูว้่างงาน 
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน
พื้นที่ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

358,700  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นในการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับ
คนพิการเพียงอยา่งเดียว ไม่แสดงถึงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพภายหลังการอบรมที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น   

 

25 สร้างงาน สร้างรายได้  
เพื่อสร้างบ้านให้กับกลุ่ม
เปราะบาง 

การฝึกอบรมทักษะช่างชุมชนและดำเนินการ
ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมและที่
อยู่อาศัยให้มั่นคงปลอดภัยตามหลักการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 
แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่เป็นกลุม่
เปราะบาง 270 ราย 

3,649,100  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ทักษะช่างชุมชนและก่อสร้างซ่อมแซม 
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงปลอดภัย 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
  

 

26 ก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
ตำบลไทยชนะศึก  
อำเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววีขนาด กวา้ง 
1.64 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.13 เมตร   

163,100  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ทุ่งเสลี่ยม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงานไม่
สอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 วางท่อส่งน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก  
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทยั 

วางท่อส่งน้ำ คสล. เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 161,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
บ้านด่านลานหอย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานวางท่อส่ง
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
  

 

28 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.5023 แยก 
ทช.สท.2009 - บ้านปากแก่ง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.250 เมตร 
พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ 
อำนวยความปลอดภัย (ไฟฟ้าแสงสว่าง 27 จุด  
วงเงิน 1,500,000 บาท) 

5,400,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท 
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุกลุ่มผู้
ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจน 

 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
เขตประปาหมู่บา้นสายใจ
ไทย พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
เป็นพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะพลับ  

1. ปรัปบรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
2. ปรับปรุงท่อประปาและขยายเขตประปา 
3. ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์
จำนวน 16 แผง พร้อมโครงสร้างฐานราก                       

487,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขตประปา ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

30 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
เขตประปา หมู่ที ่6  
ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

ปรับปรุงระบบกรองน้ำ 1 ระบบ และขยาย
เขตท่อประปา ความยาวรวม 820 เมตร  
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

122,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขตประปา ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บ่อสูบนำ้บาดาล
เพื่อการเกษตร หมู่บ้านสาย
ใจไทย หมู่ที่ 10 ตำบลคลอง
มะพลับ  

ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บอ่สูบ
น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แผงโซล่าเซลล์ 
ขนาดไม้น้อยกว่า 330 วัตต์ จำนวน 20 แผง 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมติดตั้ง 

240,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บอ่สูบน้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

32 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว 
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

ขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว 
ความยาวรวม 2,188 เมตร 

261,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 

33 วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
บ้านต้นนา หมู่ที่ 4  
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

วางท่อเมนประปาหมู่บ้านต้นนา หมู่ที ่4 
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
ความยาวรวม 6,000 เมตร 

1,335,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีนคร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อเมน
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 เปิดทางน้ำคลองยายแวด 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง  
อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย  

เปิดทางน้ำคลองยายแวด กว้างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

117,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเปิดทางน้ำ
คลองยายแวด ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

35 วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 ตำบลทับผึ้ง  
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ท่อประปา PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว
รวม 1200 เมตร 

498,400  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อเมน
ประปาหมู่บา้น ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

36 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ
คลองเขนง หมู่ที่ 4  
ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาด  
3.00*3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 

295,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้ำคลอง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 16/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ 
คลองอู่โจนนก หมู่ที ่4 
ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ  
ขนาด 2.70*2.70 เมตร จำนวน 2 ช่อง 

265,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้ำคลอง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

38 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ
คลองท่าโบสถ์ หมู่ที ่7  
ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองท่าโบสถ ์
ขนาดกวา้ง 3.00*3.00 เมตร จำนวน  
3 บาน 

447,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้ำคลอง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

39 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ
หนองยางใน หมู่ที ่3  
ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำคลองท่าโบสถ์ 
ขนาดกวา้ง 3.00*3.00 เมตร จำนวน  
3 บาน 

447,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการเป็นก่อสร้าง
ประตูเปิด-ปิดน้ำคลอง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงลักษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
  

 

40 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขยายเขตประปา โดยวางท่อพวีีซี ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 
ความยาวรวม 4,200 เมตร 

860,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ประปาด้วยการวางท่อ ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 17/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
สระหลวง หมู่ที่ 4  
ตำบลราวต้นจันทร ์
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดิน
ขนาดใหญ ่

3,773,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้นผิวดิน ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

 

42 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ บริเวณบ้าน
เพียงใจ หมู่ที่ 4  
ตำบลหนองอ้อ  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

วางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ 454,157  จังหวัดสุโขทัย การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาศรีสัชนาลัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงานเป็น
ภารกิจของหน่วยงาน  
  

 

43 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 
(บ้านเกาะนอ้ย) ตำบลหนอง
อ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

วางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ 1,305,932  จังหวัดสุโขทัย การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาศรีสัชนาลัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงานเป็น
ภารกิจของหน่วยงาน  
  

 

44 ก่อสร้างระบบส่งน้ำหอถังสูง 
หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบางขลัง 
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างระบบส่งน้ำหอถังสูง 589,700  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำหอถังสูง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 18/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ปรับปรุงระบบท่อส่ง
น้ำประปาและระบบสูบนำ้
ดิบ ระบบประปาวัดโบสถ์
เพื่อส่งน้ำไปยัง หมู่ที่ 7 
ตำบลเมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ 428,200  จังหวัดสุโขทัย ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบท่อส่งน้ำประปาและระบบสูบน้ำดบิ ซ่ึงไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน และลกัษณะการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
  

 

46 ปรับปรุงระบบส่งน้ำหอถังสูง 
หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง 
อำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 

ปรับปรุงระบบส่งน้ำหอถังสูง 227,700  จังหวัดสุโขทัย ทำการปกครองอำเภอ
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบส่งน้ำหอถังสูง ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน และลักษณะการดำเนนิงาน 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
  

 

47 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นนา
สระลอย ตำบลบ้านปอ้ม 
อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 120 เมตร ท่อเหล็ก 6 
นิ้ว  ASTM  มอก.277-2532 ประเภท 2 
เครื่องสูบน้ำบาดาล 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 

359,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนใน
การดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถงึความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

 

48 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านโคกกระเชยีง 
ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 170 เมตร ท่อเหล็ก 6 
นิ้ว  ASTM  มอก.277-2532 ประเภท 2 
เครื่องสูบน้ำบาดาล 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 

494,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนใน
การดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถงึความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 19/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองสาระบบ 
ทิศตะวันตก ชว่งที่ 2 (ฝั่ง
เหนือ) หมู่ที่ 2 
บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

497,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คลองสารระบบ-คลอง
ห้วยแหน 
ฝั่งตะวันตก หมู่ที ่3 บ้าน
ป้อม 
ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรี
มาศ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

497,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลองหนองหมี-
สะพานตาไกว่ ทิศตะวันตก 
หมู่ที่ 3 บ้านป้อม ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

497,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเก่า หมู่ที่ 5 
บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 980 ตารางเมตร 

494,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 20/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยนายลำพูน 
หมู่ที่ 7 บ้านนาสระลอย 
ตำบลบ้านป้อม  
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร 

495,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป้อม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

 

54 พัฒนากลุ่มอาชพีตำบล 
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 

ฝึกอบรม 
- เล้ียงปลาดุกในกระชัง  
- สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากผ้า  
- ทำไม้กวาดจกัสาน  
- เล้ียงไก่พื้นเมือง 
- ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

950,195   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

เทศบาลตำบล 
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการอบรมอาชีพ
เพียงอย่างเดียว ขาดเชื่อมโยงด้านการตลาดในการ
รองรับ ไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะได้รับประโยชน์
ที่ชัดเจนที่จะแสดงถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น  

 

55 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง 
ตำบลเมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก 

สตรีทอาร์ทถนนทางเข้าทางออกหน้าลาน
พระบรม ราชานุสาวรียพ์่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์และ 
พ่อขุนผาเมือง  
- ก่อสรา้งห้องน้ำบริการนักท่องเท่ียว 
- จัดซื้อรถรางนำเท่ียว 
- เครื่องอัดใบตอง 
- ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ บริเวณลานพระบรมราชานสุาว
รีย์ 
- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
- จัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเท่ียว 
- จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 

3,040,000   เทศบาลตำบล 
เมืองบางขลัง    

เทศบาลตำบล 
เมืองบางขลัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 21/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตำบลเมืองบางขลัง 
อำเภอสวรรคโลก 

1. ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
2. ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 
3. ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกต้น
ตีนเป็ด 
4. ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
5. ฝึกอบรมดอกไม้ประดิษฐ์จากลอตเตอรี่ 
6. ฝึกอบรมแปรรูปจากสมุนไพร 
7. ฝึกอบรมการจัดการตลาดทัว่ไป ตลาด
ออนไลน์ 

138,000   เทศบาลตำบล 
เมืองบางขลัง 

เทศบาลตำบล 
เมืองบางขลัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพเพยีงอยา่งเดียว ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวนมาก อาจไม่สอดคล้องกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
 
 

 

57 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
โดยวธิี PAVEMENT IN – 
PLACE RECYCLING  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.
86-005 สายบ้านนิคม
พัฒนา หมู่ที ่8  
ตำบลหนองจิก –  
วังสระทอง หมู่ที่ 10  
ตำบลหนองหลวง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตปริมาณงาน ผิวทางกว้างเฉลี่ย 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

3,247,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองจิก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   
 
 

 

58 เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 2  
บ้านโซกกระบาก  
ตำบลศรีคีรีมาศ  
อำเภอคีรีมาศ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บรโิภค  
หมู่ที่ 2 บ้านโซกกระบาก ความลกึ 100 
เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้  
พร้อมเครื่องสูบน้ำ 

270,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีคีรีมาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการอุปโภค ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 22/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 4 บา้น
หนองตลับ ตำบลศรีคีรีมาศ 
อำเภอคีรีมาศ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บรโิภค   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตลับ ความลึก 100 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ พร้อมเครื่อง
สูบน้ำ 

270,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีคีรีมาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการอุปโภค ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

60 เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 8  
บ้านกงเสลียง ตำบลศรีคีรีมาศ 
อำเภอคีรีมาศ 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บรโิภค   
หมู่ที่ 8 บ้านกงเสลียง ความลึก 100 เมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ พร้อมเครื่อง
สูบน้ำ 

270,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีคีรีมาศ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการอุปโภค ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

61 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) 
อำเภอคีรีมาศ 

ก่อสร้างศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว 553,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ศูนย์บริการต้อนรับนักทอ่งเที่ยว ซ่ึงไม่ได้ระบุ
เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนนิงาน และ
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

62 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
โคเนื้อคุณภาพดี  
จังหวัดสุโขทัย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบรกิารผสมเทียม
ให้แก่โคของเกษตรกร 

1,434,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ซ่ึงเคยได้รับ
อนุมัติงบประมาณแล้ว  
  

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 23/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 พัฒนาเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรปลอดภัย  
“ส้มแม่สิน” ให้มีมูลค่าเพิ่ม 

1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร
ปลอดภัยส้มแม่สินเพือ่การแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูป  
เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต  
เป็นการเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลผลิต  
แก่เกษตรกร 80 คน   
1.2 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ  
2. พัฒนาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตร
ปลอดภัย “ส้มแม่สิน” ให้ม ีQR Code 
2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 
การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มี
เอกลักษณ์ ตามแนวทางการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย 
2.2 จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภยัให้
มีระบบ QR Code ให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ แก่เกษตรกร 80 คน 
3) จ้างออกแบบและจัดทำบรรจภุัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน ลดความเสียหายของส้มแม่สิน
จากการขนส่ง เพิ่มช่องทางการจำหนา่ย 
เป็นการโฆษณา และสร้างความนา่เช่ือถอื 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
4) ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ 

258,200  จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
อบรมพัฒนาการผลิตส้มเขียวหวานบา้นแม่สิน 
ให้เป็นส้มเขียวหวานอินทรยี์ โดยการแปรรูป 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานผ่านระบบ QR Code ซ่ึงไม่ได้ระบุความ
พร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการที่ชัดเจน ที่จะแสดง
ถึงการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ หลัง
การอบรมที่ชัดเจน 
 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 24/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.4011 แยก 
ทล.1056 - บ้านสระบัว 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  
สท.4011 แยก ทล.1056 - บา้นสระบัว 

5,000,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

65 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.4012  
แยก ทล.1054 -  
บ้านคลองด่าน 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.
4012 แยก ทล.1054 - บา้นคลองด่าน 

5,600,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

66 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.3019  
แยก ทล.101 - บ้านลานหอย 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.
3019 แยก ทล.101 - บ้านลานหอย 

5,200,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

67 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.3024  
แยก ทล.101 -  
บ้านเกลียวทอง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.
3024 แยก ทล.101 - บ้านเกลยีวทอง 

5,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

68 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.2005 แยก 
ทล.12 - บ้านหนองเสาเถียร 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สท.
2005 แยก ทล.12 - บ้านหนองเสาเถียร 

5,600,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

69 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
4011 แยก ทล.1056 -  
บ้านสระบัว 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.4011  
แยก ทล.1056 - บ้านสระบวั 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
3002 แยก ทล.101 -  
นิคมสหรกรณ์ศรีสำโรง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.3002  
แยก ทล.101 - นิคมสหรกรณ์ศรีสำโรง 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

71 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
3024 แยก ทล.102 -  
บ้านเกลียวทอง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.3024  
แยก ทล.102 - บ้านเกลียวทอง 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

72 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
3049 แยก ทล.101- 
แยก ทล.1272 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.3049  
แยก ทล.101-แยก ทล.1272 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

73 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
4056 แยก ทล.1113 -  
บ้านคลองนาทุ่ง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.4056  
แยก ทล.1113 - บ้านคลองนาทุ่ง 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

74 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
3015 แยก ทล.102- 
บ้านหนองชายไผ่ 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.3015  
แยก ทล.102-บ้านหนองชายไผ่ 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

75 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
4007 แยก ทล.1180 -  
บ้านดงจันทร์ 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณแยก ทล.1180 
- บ้านดงจันทร ์

490,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวงชนบท
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
4026 แยก ทล.1327- 
ถ้ำเจ้าราม 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.4026  
แยก ทล.1327-ถ้ำเจ้าราม 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

77 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.
5023 แยก ทช.สท.2009 - 
บ้านปากแก่ง 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สท.5023  
แยก ทช.สท.2009 - บ้านปากแก่ง 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวง 
ชนบทสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

78 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   

อำนวยความปลอดภยัทางถนน งานไฟฟ้า
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทยั 
ระหว่าง กม.163+875 - กม.165+345 
ตำบลบ้านกลว้ย อำเภอเมืองสุโขทัย  
จังหวัดสุโขทัย  

3,608,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

79 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   

บำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทาง 
ผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 125  
ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านสวน -  
โค้งตานก ระหว่าง กม.30+960 - กม.
32+250 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

9,959,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

80 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   

อำนวยความปลอดภยัทางถนน งานไฟฟ้า
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101  
ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู ่-  
คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.61+425 - กม.
65+825 เป็นช่วงๆ ตำบลโตนด  
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทยั 

6,887,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

อำนวยความปลอดภยัทางถนน งานไฟฟ้า
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน 
ระหว่าง กม.18+750 - กม.24+930 เป็น
ช่วงๆ ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

4,021,000 จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

82 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

อำนวยความปลอดภยัทางถนน งานไฟฟ้า
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยาน
แห่งชาติรามคำแหง ระหวา่ง กม.1+500 - 
กม.5+665 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

     4,865,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

83 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอส
ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยก
แจกัน ระหวา่ง กม.0+005 - กม.4+050 
เป็นช่วงๆ ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

     9,988,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

84 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 
ทางหลวงหมายเลข 1368 ตอนควบคุม 
0100 ตอน บ้านกลว้ย - คลองยาง ระหว่าง 
กม.0+450 - กม.1+850 ตำบลบ้านกล้วย 
อำเภอเมืองสุโขทยั จังหวัดสุโขทยั 

    7,900,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

85 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

กบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผวิ
แอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ปากนำ้ 
ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+600 ตำบล
บ้านสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัด
สุโขทัย 

     8,400,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอส
ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก 
ระหว่าง กม.14+225 - กม.16+275 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทยั 

     9,059,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

87 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 
ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 
0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหวา่ง กม.
2+700 - กม.5+650 ตำบลโตนด อำเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทยั 

     9,990,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

88 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอส
ฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน 
ระหว่าง กม.19+600 - กม.21+850 ตำบล
ท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  

     9,900,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลด์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

89 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

บำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 
ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 
0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติ
ศรีสัชนาลัย ระหวา่ง กม.0+150 - กม.
3+250 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

     9,957,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงสุโขทยั 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลท์ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

90 ซ่อมแซมขยายเขตปรับปรุง
ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ตำบลวัดเกาะ 
อำเภอศรีสำโรง  
จังหวัดสุโขทัย 

ซ่อมแซมขยายเขตปรับปรุงท่อเมนระบบ 
ประปาหมู่บา้น ความยาวโดยเฉลี่ย 1720 
เมตร 

333,000  จังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีสำโรง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
ขยายปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงการดำเนินการ
เป็นภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาลพร้อม
ระบบประปา ของหนว่ย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
ประจำอุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิว้ ความลึกบ่อ 300 เมตร  
ท่อเหล็ก BS-M พร้อมระบบประปา  
ของหน่วยพิทักษอ์ุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 
หน่วยพิทักษ์ฯ ได้แก่  
1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.2 
(คลองสวน)  
2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.3 
(ถ้ำพระแมย่่า)  
3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.5 
(หนองเฒ่า) 
 

3,918,000  จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อนำ้
บาดาลพร้อมระบบประปา 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
สูก่ารแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่
ชัดเจน รวมถึงการดำเนินการเป็นภารกจิปกติของ
หน่วยงาน 
  
 
  

 

92 ขุดลอกสระน้ำเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ของ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
จังหวัดสุโขทัย 

ขุดลอกสระน้ำ ปริมาตรดิน 12,600 
ลูกบาศก์เมตร 

443,600  จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกสระน้ำ
ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงการ
ดำเนินการเป็นภารกิจปกตขิองหน่วยงาน  
 

 

93 ขุดลอกสระน้ำเพื่อพัฒนา
แหล่งกักเก็บนำ้  
บ้านหนองหญา้ไซร 

ขุดลอกสระน้ำ ปริมาตรดิน 7,920  
ลูกบาศก์เมตร 

278,800  จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอก 
สระน้ำ ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน 
ในการดำเนินงานและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สท.
4022 แยก ทล.1293-บ้านกง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สท.4022 แยก ทล.
1293-บ้านกง 

5,200,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท 
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุจำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 

95 ไฟฟ้าแสงสว่าง สท.005 
สะพานเกาะวงษ์เกยีรติ์  

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สท.005 สะพานเกาะ
วงษ์เกียรติ ์ 

1,500,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท 
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  

 

96 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ซอยแยกเจา้
พ่อร่มขาว 2 ชุมชนพระแม่ย่า 
ตำบลธาน ี(เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี) 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา้ง 3.90 เมตร ความยาว 127.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตาราง
เมตร ก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล. ความ
ยาวรวม 272.00 เมตร 

500,000   เทศบาลเมือง 
สุโขทัยธานี  

เทศบาลเมือง 
สุโขทัยธาน ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่
เพื่อใช้เป็นจุดจำหนา่ยสินค้า
เพื่อส่งเสริมเกษตรกร  
สินค้าพื้นถิ่น ร้านค้าชุมชน 
(ผลผลิตในพื้นถิ่น)  
ถนนทางเข้า-ออก และลาน
จอดรถ หมู่ที ่17 บ้านโป่ง
ลำปาง ตำบลแม่สิน  
อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
573 ตารางเมตร  
3. ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างจุดจำหน่ายสินค้า
เพื่อส่งเสริมเกษตรกร สินค้าพื้นถิ่น ร้านค้า
ชุมชน (ผลผลิตในพื้นถิ่น) และลานจอดรถ 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,318.44 ตารางเมตร  
4. ก่อสร้างร้านค้าชุมชน ขนาด 3 เมตร x 3 
เมตร จำนวน 25 หลัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร  
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวน) ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตร.ม.  
6. ก่อสร้างรางระบายนำ้ ขนาดพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 77.40 ตารางเมตร 

5,200,000   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สิน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
และปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกร สินค้าพื้นถิ่น ร้านค้าชมุชน  
ซ่ึงขาดการระบุความพรอ้มของพื้นที่ดำเนิน
โครงการ และไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 
 
 

 

98 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
คอนกรีต สท.4056 แยก 
ทล.1113 - บ้านคลองนาทุ่ง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.50 
เมตร 2 ช่วง ระยะทางรวม 1.130 กิโลเมตร 
พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภยั  

5,300,000  จังหวัดสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบท 
สุโขทัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซ่ึงไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน และไมไ่ด้แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุโขทัย หน้า 32/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
เมืองสวรรคโลก 

1. ยกระดับขอบรางและติดต้ังฝารางระบาย
น้ำสแตนเลส ความยาวรวม 140 เมตร 
2. ปรับปรุงผิวพื้นอาคารตลาดสดเทศบาลฯ 
ดังนี้ 
2.1 ปูกระเบื้องเคลือบ(ผิวหยาบ) ขนาด 
0.30 x0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,210 
ตารางเมตร 
2.2 งานผิวทรายล้างทางลาด พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 29 ตารางเมตร 
2.3 ติดต้ังจมูกบันไดเส้นทองเหลืองกว้าง 2 
นิ้ว ความยาวไม่น้อยกวา่ 181 เมตร 
3. ทาสีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก 
(ปูนเก่า) ประเภทกึ่งเงา พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
2,300 ตารางเมตร 
(ทำความสะอาดโปว้รอยรา้วกอ่นรองพืน้ ) 
 

1,944,000   เทศบาลเมือง 
สวรรคโลก  

เทศบาลเมือง 
สวรรคโลก 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาคประชาชน  

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ  

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาล ซ่ึงมีลักษณะการดำเนินการเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน และไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสู่การสร้างงาน สร้างอาชพี รวมถึง
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
   

 

รวม 99 โครงการ 237,563,544   
 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ร้อยเอ็ด 588,237,991 92 588,211,020 59 277,395,600 33 310,815,420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เพิ่มผลผลิตกุ้งฝอย หอยขม 
ปูนา ปลาพื้นถิ่น ดว้ยวิธี
เล้ียงน้้า เพื่อสร้างอาหาร
ธรรมชาติ (By Product for 
by Catch) 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก ่พันธุก์ุ้ง
ฝอย พันธุ์หอยขม พันธุป์ูนา พันธุ์ปลาสร้อย
ขาว ปุยเคมี ปุยคอก ปุยขี้ไกแ่ละปูนขาว 

3,000,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานประมง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
จ้านวน 1,000 คน (20 อ้าเภอ) และสนบัสนุนวัสดุ
การเกษตร ได้แก ่พันธุก์ุ้งฝอย พันธุห์อยขม  
พันธุ์ปูนา พันธุ์ปลาสร้อยขาว ปุยเคมี ปุยคอก  
ปุยขี้ไก่และปูนขาว (เฉลี่ย 2,450 บาท/คน) 
ภายหลังการด้าเนินโครงการเกษตรกรมผีลผลิตไม่
ต่้ากวา่รายละ  40,000 บาท/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

3,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 

ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน และจัดหาปัจจัยการผลิต  
(อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด) 

3,993,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน โดยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดและ
จัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 กลุ่ม 20 อ้าเภอ  
จ้านวน 500 คน ให้สามารถเพิ่มรายได้ไม่ต่้ากว่า 
5,760 บาท/คน/ปี และเพิ่มรายได้จากการจ้าหน่าย
พันธุ์จิ้งหรีด รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่าย 1,493,000 บาท  
ในส่วนของโรงเรือนอัจฉริยะ 4 โรงเรือน  
คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 2,500,000 บาท 

2,500,000 

3 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
โพธิ์ศร ี

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยการฝึกอบรมและหาปจัจัยการ
ผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทอง
ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย ์วสัดุ
ปรับปรุงดิน และวัสดุท่อเพื่อจัดท้าระบบน้้า)  

5,549,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ศร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 
คน ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี 
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,300,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
สะอาด 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยการฝึกอบรมและหาปจัจัยการ
ผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทอง
ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย ์วสัดุ
ปรับปรุงดิน และวัสดุท่อเพื่อจัดท้าระบบน้้า) 

5,549,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรรายย่อย  
จ้านวน 200 คน ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 
37,500 บาท/คน/ป ี
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,300,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 

5 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
สะอาดสมบูรณ์ 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยการฝึกอบรมและจัดหาปัจจยั
การผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทอง
ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย ์วสัดุ
ปรับปรุงดิน และวัสดุท่อเพื่อจัดท้าระบบน้้า) 

4,049,600 กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 คน 
ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 2,800,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
เทศบาลต้าบลท่าม่วง 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยการฝึกอบรมและหาปจัจัยการ
ผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทอง
ประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย ์วสัดุ
ปรับปรุงดิน และวัสดุทอ่เพื่อจัดท้าระบบน้้า) 

5,549,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลท่าม่วง 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 คน 
ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี 
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,300,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 

7 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
นาอุดม 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยฝึกอบรมการผลิตและจัดหา
ปัจจัยการผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย์ 
วัสดุปรับปรุงดิน และวัสดุท่อเพือ่จัดท้า
ระบบน้้า) 

5,594,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาอุดม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 คน 
ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,345,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 5/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงงาม 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า โดยฝึกอบรมการผลิตและจัดหา
ปัจจัยการผลิต (กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น ปุยอินทรีย์ 
วัสดุปรับปรุงดิน และวัสดุท่อเพือ่จัดท้า
ระบบน้้า) 

5,594,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบึงงาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 คน 
ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,345,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 

9 ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
เทศบาลต้าบลเชียงใหม่ 

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในการ
ปลูกกล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ 
และมะม่วงแก้วขมิ้นเชิงการค้า  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (กลว้ยหอมทอง 
ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ มะม่วงแก้วขมิ้น  
ปุยอินทรีย ์วัสดุปรับปรุงดิน และวัสดุทอ่
เพื่อจัดท้าระบบน้า้)  ให้แก่เกษตรกร 

5,549,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเชียงใหม่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมการผลติและจัดหา
ปัจจัยการผลิต โดยฝึกอบรมการผลิตและจัดหา
ปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรรายย่อย จ้านวน 200 คน 
ให้สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 37,500 บาท/คน/ปี 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี 
3. เห็นควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจยัใน
การผลิต 4,300,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควร
สนับสนุน 1,249,600 บาท  

1,249,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้า 
ในพื้นที่นาแปลงใหญ ่และ
พื้นที่ประสบปัญหาภยัแล้ง 
เทศบาลต้าบลหนองหลวง 
อ้าเภอเสลภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขุดลอกหนองทุ่งสนาม ขนาดปากกว้าง  
100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
ลาดเอียง 1/1.5 เมตร รวมปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 41,746 ลูกบาศก์เมตร 

1,586,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
หนองหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกหนองทุ่งสนาม ปริมาณน้้าก่อนการขุด
ลอก 20,000 ลูกบาศก์เมตร หลังขุดลอกปริมาณน้้า
เพิ่มขึ้น 41,746 ลูกบาศก์เมตร เป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ปูองกัน
อุทกภัย รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี ตลอดจนสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว พืชผักสวนครัว อ้อย) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร กลุ่มนาแปลงใหญ่ 
25,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,586,000 

11 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
เทศบาลต้าบลเกาะแก้ว 
อ้าเภอเสลภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขุดลอกหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ต้าบลเกาะแก้ว 
อ้าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 33,171 ลูกบาศก์เมตร  
ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

1,224,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเกาะแก้ว 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกหนองเม็ก ท้าให้มีปริมาณน้้าที่เพิ่มขึ้น 
จ้านวน 33,171 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ปูองกันอุทกภัย 
รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี ตลอดจนสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว พืชผักสวนครัว อ้อย) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรได้รับประโยชน์ 
135 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,086 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,224,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 7/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
เทศบาลต้าบลศรีสมเด็จ 
อ้าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขุดลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์ 
หนองแสบง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,230 ลูกบาศก์เมตร  
ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

396,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลศรีสมเด็จ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกหนองแสบง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,230 ลูกบาศก์เมตร ขุดใหม่ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร 
ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก 16,200 ลูกบาศก์เมตร 
หลังขุดปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น 10,230 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ 
ปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าวนาปี) กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 1,500 คน 
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ ต้นทุนการผลิต 
ข้าวนาปี คิดเป็นเงิน 3,000 บาท/ไร่  
ลดต้นทุนได้ 500 บาท/ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

396,000 

13 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3041 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน โดยเสริมผิวถนนทางลาด
ยาง Para Asphaltic Concrete บ้านดอน
แตง ต้าบลสิงห์โคก อ้าเภอเกษตรวิสัย - 
บ้านส้มโฮง ต้าบลหินกอง อา้เภอสวุรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

475,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวถนนทางลาดยาง Para Asphaltic 
Concrete ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
639,890 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

475,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3005 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน โดยเสริมผิวถนนผิวทางลาด
ยาง Para Asphaltic Concrete อบจ.รอ.
1055 บ้านสิงห์ไคล ต้าบลเหล่าหลวง - บ้าน
โพนเงิน ต้าบลเมืองบัว อ้าเภอเกษตรวิสยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร 

475,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวถนนทางลาดยาง Para Asphaltic 
Concrete ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

475,000 

15 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3034 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน โดยเสริมผิวถนนผิวทางลาด
ยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE  
บ้านจานทุ่ง ตา้บลสิงห์โคก – ทางหลวง
ชนบท 3034 อ้าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวถนนผิวทางลาดยาง PARA ASPHALTIC 
CONCRETE ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาด กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
639,890 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 9/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ปริมาณงาน 
ปากบนกว้าง 32.00 เมตร 
ปากบนยาว 452.00 เมตร 
ปากล่างกว้าง 20.00 เมตร 
ปากล่างยาว 440.00 เมตร 
ขุดลึก 3.00 เมตร  
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
34,896.00 ลูกบาศก์เมตร 
ต้าบลบ้านเขือง  
อ้าเภอเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ขุดลอกล้าหว้ยน้า้เค็ม ต้าบลบ้านเขอืง 
อ้าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณงานปากบนกวา้ง 32.00 เมตร  
ปากบนยาว 452.00 เมตร  
ปากล่างกว้าง 20.00 เมตร  
ปากล่างยาว 440.00 เมตร  
ขุดลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
34,896.00 ลูกบาศก์เมตร  

1,902,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านเขือง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกลา้ห้วยน้้าเค็ม ปริมาณน้้าเพิม่ขึ้นหลัง 
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 34,896 ลูกบาศก์เมตร  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลง
ใหญ่ ปูองกันอุทกภยั รองรับเก็บน้า้ไว้ใช้ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าวนาปี) กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,926 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,902,000 

17 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง - ขุด
ลอกหนองน้้าสาธารณะ
หนองเบ็ญ 

ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหนองเบ็ญ  
หมู่ที่ 6 ต้าบลชานุวรรณ อ้าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 
ตารางเมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับอา้งอิง  
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,400 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลชานุวรรณ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหนองเบ็ญ  
ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นหลังการขุดลอกไม่น้อยกวา่ 
15,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ปูองกันอทุกภัย 
รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี ตลอดจนสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวนาปี) กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 1,208 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ค้านาดี อ้าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขุดลอกอ่างเก็บน้้าหินแง้บ บ้านราษฎร์ด้าเนิน 
2 หมู่ที่ 12 ต้าบลนาดี อา้เภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้งเฉลี่ย 25.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย  
1.58 เมตร ลาดชัน 1:1.5 ปริมาตรดินขดุ
พร้อมตกแต่งคันคลอง 13,206  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาูยโครงการ 1 ปูาย 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค้านาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกอ่างเก็บน้้าหินแง้บ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้น
หลังขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,206 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ 
ปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าวนาปี) โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 508 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

489,000 

19 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ดอนโอง อ้าเภอโพธิ์ชยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ้านวน 3 แห่ง  

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  1,379,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนโอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกห้วย จา้นวน 3 ห้วย ได้แก่ ห้วยหอไตร 
ห้วยหลง และหนองอ้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ ่ปูองกันอทุกภัย 
รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี ตลอดจนสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวนาปี ข้าวหอมมะลิ 105) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชน 1,446 คน 
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 100 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,379,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ขุดลอกห้วยหอไตร บ้านปากปลาค้าว  
หมู่ที่ 3 ต้าบลดอนโอง อ้าเภอโพธิ์ชยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 45 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
พื้นที่ 4,500 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 
8,436 ลูกบาศก์เมตร  

348,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนโอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นภายหลังการขุดลอก  
จ้านวน 8,436 ลูกบาศก์เมตร    

348,000 

    2. ขุดลอกห้วยหลง บา้นปากปลาค้าว  
หมู่ที่ 3 ต้าบลดอนโอง อ้าเภอโพธิ์ชยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 79 เมตร  
ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  
พื้นที่ 8,690 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 
12,616.50 ลูกบาศก์เมตร  

521,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนโอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นภายหลังการขุดลอก  
จ้านวน 12,616.50 ลูกบาศก์เมตร  

521,000 

    3. ขุดลอกหนองอ้อ บ้านปากปลาค้าว  
หมู่ที่ 3 ต้าบลดอนโอง อ้าเภอโพธิ์ชยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 40 เมตร  
ยาว 139 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร  
พื้นที่ 5,560 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 
12,340.61 ลูกบาศก์เมตร  

510,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนโอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นภายหลังการขุดลอก  
จ้านวน 12,340.61 ลูกบาศก์เมตร  

510,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง - ขุด
ลอกหนองบัว 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแสนสุข 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดลอกหนองบัวและหนองบวัแล้ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้้าในพื้นที่นาแปลงใหญ่ 
ปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าวนาป ีและข้าวหอมมะลิ 105) กลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรและประชาชน 1,300 คน  
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5 ไร ่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

500,000 

    1. ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะหนองบัว  
หมู่ 12 ต้าบลแสนสุข อ้าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 35 เมตร  
ยาว 64 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

215,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแสนสุข 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นภายหลังการขุดลอก  
จ้านวน 5,687.50 ลูกบาศก์เมตร  

215,000 

    2. ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะคลองบัวแล้ง 
หมู่ที่ 15 ต้าบลแสนสุข อ้าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 12 เมตร  
ยาว 640 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

285,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลแสนสุข 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าเพิ่มขึ้นภายหลังการขุดลอก  
จ้านวน 5,687.50 ลูกบาศก์เมตร  

285,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนสายบา้นส่อง - บ้านขุด
เขียว องค์การบริหารส่วน
ต้าบลอาจสามารถ  
ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบา้นส่อง - 
บ้านกุดเขียว ต้าบลอาจสามารถ  
อ้าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 

496,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลอาจสามารถ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจา้หน่ายสู่ตลาด และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่างปลอดภยั ลดอุบัติเหตุบนถนน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

496,800 

22 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชุมชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนสายบา้นกุดเขียว - บ้าน
ส่อง องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านแจ้ง ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ต้าบลบ้านแจ้ง อ้าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบา้นกุดเขยีว - 
บ้านส่อง องค์การบริหารส่วนต้าบลบา้นแจ้ง 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร ต้าบลบ้านแจ้ง 
อ้าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  

496,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านแจ้ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจา้หน่ายสู่ตลาด และเพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้อย่างปลอดภยั ลดอุบัติเหตุบนถนน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

496,800 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 
เช่ือม เทศบาลต้าบลนิเวศน ์

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  997,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลนิเวศน์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตผิวจราจร ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว อ้อย และมนัส้าปะหลัง) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาด และ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 491 คน 
ผู้ประกอบการ 10 ราย และเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

997,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนไผ่  
หมู่ที่ 10 ต้าบลนิเวศน์ อ้าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลนิเวศน์ 1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    2. เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนไผ่ 
ต้าบลนิเวศน์ อ้าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 292.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,460.00 ตารางเมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลนิเวศน ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3005 
เช่ือม เทศบาลต้าบลทุ่งเขา
หลวง 

ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม  3,390,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete บนชั้นพื้น
ทาง ค.ส.ล. จ้านวน 7 สาย ในเขตเทศบาลต้าบลทุ่ง
หลวง อ้าเภอสุวรรณภูม ิเพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว) ของประชาชนในพื้นที่
ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและเพื่อให้ประชาชนสัญจร
ได้อย่างปลอดภยั กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
7,968 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

3,390,000 

    1. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านตาหยวก หมูท่ี่ 2 
ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากบ้านนายทองใบ 
แพงภูงา ถึงบ้านนายชาย สุวรรณธาดา  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 292 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  

411,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   411,000 

    2. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านร้านหญา้ หมูท่ี่ 3 
ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวดั
ร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวงชนบท  
รอ.3005 บ้านนายยิ่ง สิมมา ถึง บ้านนาย
สุภาพ สวุรรณธาดา ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านโพนเด่ือ หมูท่ี่ 4 
ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวง
ชนบท รอ.3005 ถึง บ้านนายค้ามี สุดไชย 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

479,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   479,000 

    4. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวง
ชนบท รอ.3005 บ้านนายสุเพชร งามเลิศ 
ถึง ที่นายเพิ่ม วันดี คสล. สายบ้านหนองแวง 
(ช่วงจากถนนหนองแวงแยก 3 ถึง  
ถนนโยธาธกิารเหล่าหลวง) ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    5. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านตาหยวก  
หมู่ที่ 10 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวงชนบท 
รอ.3005 บ้านนายอภิชาติ วรรณมหินทร์ ถึง 
บ้านนางศศินา บุญมี ผิวจราจรกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านตาหยวก  
หมู่ที่ 13 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวง
ชนบท รอ.3005 บ้านนายอินทร์ บุญเลิศ  
ถึง ถนน รอ.ถ95-001 ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    7. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บนชั้นพื้นทาง ค.ส.ล. บ้านตาหยวก หมูท่ี่ 
15 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สายจากแยกทางหลวงชนบท  
รอ.3005 บ้านนายเฉลียว แสงสระคู ถึง 
บ้านนายดา้เนิน สุกใส ผิวจราจรกวา้ง  
4.00 เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ทุ่งหลวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 18/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3012 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม  3,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จ้านวน 6 สาย ในพื้นที่ต้าบลสาวแห 
อ้าเภอหนองฮี เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (ข้าว) ของประชาชนในพื้นที่ออกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,000 คน 
และเกษตรกร 1,787 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

3,000,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขา้งวัดดอนแดง
ถึงห้วยกา๊กว๊ากตอนล่าง หมู่ที่ 4  
ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 209 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    2. เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสาม
แยก ทช.3012 ถึงหลังวัดหนองแคน หมู่ที่ 4 
ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 355 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 19/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสาม
แยกบา้นนายไสว ยามสุข ถึงข้าง  
องค์การบริหารส่วนต้าบลสาวแห หมู่ที่ 2 
ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 355 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    4. เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ทช.
3012 ถึง บ้านนายอภิชาต ิศรีนฤมล หมู่ที่ 2 
ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 355 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    5. เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสาม
บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ร้าไพ ประทุมวัน ถึงสายสาวแห-ดูกอึ่ง  
หมู่ที่ 2 ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี  
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 355 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 

    6. เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสาม
แยกดอนสุข ถึงหลังโรงเรียนสาวแหวิทยา 
หมู่ที่ 2 ต้าบลสาวแห อา้เภอหนองฮี  
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
355 เมตร หนา 0.04 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสาวแห 

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 20/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3012 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกสวา่ง 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  976,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกสวา่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จ้านวน 2 สาย ในเขต
พื้นที่ ต้าบลโคกสว่าง เพือ่ส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจา้หน่ายสู่ตลาดและเพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรได้อย่างปลอดภยั กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน 1,446 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

976,100 

    1. ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่5 บ้านหองบวั
น้อย (เร่ิมจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงที่นางลา
วัลย์ จันโท) ตา้บลโคกสวา่ง อา้เภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 230.00 เมตร 0.15 เมตร 

484,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกสวา่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   484,600 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองฟูา 
(เริ่มจาก คสล.เดิม ถึงที่นายเสถียร เนตรวงษ์) 
ต้าบลโคกสวา่ง อ้าเภอพนมไพร  
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 190.00 เมตร 0.15 เมตร 

491,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกสวา่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   491,500 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 21/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3056 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  889,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จ้านวน 3 สาย เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และอ้อย) 
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 798 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

889,400 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแมต หมู่ที่ 3 
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

112,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   112,800 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแข้  
หมู่ที่ 14 ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ อา้เภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

366,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   366,900 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกาหลง หมูท่ี่ 2 
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ อ้าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

409,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะอาดสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   409,700 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 22/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3056 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโพธิ ์

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  1,650,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวทาง Asphalt Concrete จ้านวน 3 สาย 
ในเขตพื้นที่ต้าบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,990 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,650,000 

    1. งานเสริมผิวทาง Asphalt Concrete 
สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ต้าบลนาโพธิ์ 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ยาว 360.00 เมตร 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   490,000 

    2. งานเสริมผิวทาง Asphalt Concrete 
สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที ่2 ต้าบลนาโพธิ์ 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ยาว 370.00 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 23/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. งานเสริมผิวทาง Asphalt Concrete 
สายบ้านตา้แย หมู่ที ่3 ต้าบลนาโพธิ์  
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ยาว 480.00 เมตร 

660,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   660,000 

29 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3056 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเมืองทอง 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  1,451,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเมืองทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 2 สาย  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมคีวามพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,451,700 

    1. เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete  
บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที ่7 ต้าบลเมืองทอง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 712.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,848.00 ตารางเมตร 

980,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเมืองทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   980,400 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 24/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองพาดเสื้อ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลเมืองทอง อ้าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลูกไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 830.00 ตารางเมตร 

471,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเมืองทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   471,300 

30 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4040 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกกโพธิ ์

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  1,843,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกกโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน จ้านวน 2 สาย ในชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,491 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,843,400 

    1. ก่อสร้างถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที ่1  
บ้านค้าโพนสูง ต้าบลกกโพธิ ์อา้เภอหนอง
พอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

744,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วน
ต้าบลกกโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   744,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 25/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที ่10 
บ้านโชคอ้านวย ต้าบลกกโพธิ์  
อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 1,760 ตารางเมตร 

1,099,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกกโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,099,400 

31 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3041 เชื่อม 
เทศบาลต้าบลเกษตรวิสัย 

ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม  8,482,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จ้านวน 5 สาย ในเทศบาล
ต้าบลเกษตรวิสัย เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) ของประชาชนใน
พื้นที่ออกไปจา้หน่ายสู่ตลาดและเพือ่ใหป้ระชาชน
สัญจรได้อย่างปลอดภยั กลุ่มเปูาหมายเป็นระชาชน 
4,086 คน เกษตรกร 2,088 คน  
และผู้ประกอบการ 98 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

8,482,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขา้งวัดปุาสนัติ
ธรรม (ช่วงจากสามแยก ศพด. หมู่ที่ 8  
ไปทางทิศใต้) ต้าบลเกษตรวิสัย อ้าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,902.00 
ตารางเมตร 

1,537,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,537,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 26/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโคตุฑาฯ  
(ช่วงจากสี่แยกถนนวัดใต้ไปทางทิศ
ตะวันออก) ต้าบลเกษตรวิสัย อ้าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00  
ตารางเมตร 

1,515,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,515,000 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไชยเจริญ  
(ช่วงจากสามแยกถนนนรการบริรักษ์  
ไปทางทิศตะวันออก) ต้าบลเกษตรวิสยั 
อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 314.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,884.00 ตารางเมตร 

1,528,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,528,000 

    4. ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้านหนองแวง 
(ช่วงจากถนนหนองแวง แยก 3 ถึง  
ถนนโยธาธิการเหล่าหลวง) อ้าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง  
6.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
2,370.00 ตารางเมตร 

1,961,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,961,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 27/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายล้ากุดกู ่ซอย 3 
(ช่วงจากสามแยกถนนล้ากุดกู่ - ทางหลวง
สายอรุณประเสริฐ) อ้าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 389.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,334.00 ตารางเมตร 

1,941,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เกษตรวิสัย 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,941,000 

32 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  1,491,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 3 สาย 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 10,000 คน 
และเกษตรกร 5,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,491,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านซ้ง หมู่ที่ 1 ไป 
บ้านหนองผ้า ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
815.00 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 28/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านซ้ง หมู่ที่ 1 
ต้าบลหนองแกว้ อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   497,000 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเล้า หมู่ที่ 4 
ต้าบลหนองแกว้ อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร  

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   497,000 

33 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 
เช่ือม เทศบาลต้าบลบ้าน
นิเวศน ์

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  1,797,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนิเวศน์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ปูแอสฟลัท์ติก และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 3 สาย   
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็น 2,567 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,797,400 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 29/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ซอยพิกษ์บ้ารุง 
หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านนิเวศน์ อ้าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 169.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

453,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนิเวศน์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   453,400 

    2. ปูแอสฟัลท์ติก ถนนศรีบูรพา หมู่ที่ 2 
ต้าบลบ้านนิเวศน ์อ้าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 256.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

712,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนิเวศน์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   712,000 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนราษฎร์บา้รงุ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านนิเวศน์ อา้เภอธวัชบรุี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

632,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนิเวศน์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ   632,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 30/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลราชธาน ี

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม  1,438,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลราชธาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชน จ้านวน 3 สาย  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,653 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,438,400 

    1. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหลุบ หมู่ที่ 4 ต้าบลราชธานี  
อ้าเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ิมจากสวน
ที่สวนนายณรงค์ ชุชัยสงค์ ถึงที่สวนนาย
เชษฐ์วัฒน ฉววีงศ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้น
ไม่น้อยกวา่ 1,720 ตารางเมตร 

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลราชธาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ   490,000 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านราชธานี  
หมู่ที่ 1 ต้าบลราชธาน ีอ้าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.25 เมตร  
หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

483,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลราชธาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ   483,400 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 31/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอีหมุน หมูท่ี่ 11 
ต้าบลราชธาน ีอ้าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 24 เมตร  
ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  

465,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลราชธาน ี

1) หน่วยงานภาครัฐ   465,000 

35 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 2051 เชื่อม 
เทศบาลต้าบลเมืองไพร 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  1,988,500 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เมืองไพร 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชน 2 สาย เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และอ้อย)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 4,165 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,988,500 

    1. ก่อสร้าง ค.ส.ล. สายบ้านเมืองไพร  
หมู่ที่ 9 ต้าบลเมืองไพร อ้าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 418.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,247,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เมอืงไพร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   1,247,900 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 32/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี
โดยวธิีใช้ pavement In-place Recycling 
สายทาง บ้านตาลม หมู่ที่ 11 ต้าบลเมืองไพร 
อ้าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร 

740,600 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
เมืองไพร 

1) หน่วยงานภาครัฐ   740,600 

36 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3036 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านดู ่

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงเมืองจอก  
หมู่ที่ 6 ต้าบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน  
ต้าบลหนองบัว กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภออาจสามารถ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3,315,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และใบยาสูบ)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 1,312 คน  
เกษตรกร 1,000 คน และผู้ประกอบการ 100 ราย  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

3,315,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 33/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3014 
เช่ือม เทศบาลต้าบลหินกอง 

ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม  12,890,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลหินกอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 4 สาย 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 9,355 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

12,890,400 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินกอง  
หมู่ที่ 14 เช่ือม บ้านตังหมอง หมู่ที่ 4 
เทศบาลต้าบลหินกอง อ้าเภอสวุรรณภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.8900 กิโลเมตร 

7,335,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลหินกอง 1) หน่วยงานภาครัฐ   7,335,300 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตังหมอบ  
หมู่ที่ 4 เช่ือม โรงเรียนบ้านตังหมอบ 
เทศบาลต้าบลหินกอง อ้าเภอสวุรรณภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.1200 กิโลเมตร 

308,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลหินกอง 1) หน่วยงานภาครัฐ   308,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 34/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโพนพอุง  
หมู่ที่ 15 เชื่อม เขตบ้านหม่วย ต้าบลกู่กาสิงห์ 
ต้าบลหินกอง อ้าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.0000 กิโลเมตร 

3,140,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลหินกอง 1) หน่วยงานภาครัฐ   3,140,000 

    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 
เช่ือม บ้านหนองอีเข็ม หมู่ที่ 10 ต้าบลหนิ
กอง อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 0.6700 กิโลเมตร 

2,107,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลหินกอง 1) หน่วยงานภาครัฐ   2,107,100 

38 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 4002 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม  2,552,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 6 สาย 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 3,206 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

2,552,600 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 35/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นนาโพธิ์ 
(แยกลาดยางนาเวยีง) - หนองใหญ่ หมูท่ี่ 2 
บ้านนาโพธิ์ ตา้บลโพธิ์ทอง อ้าเภอเสลภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 868.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นนา
โพธิ-์สะพานลา้ห้วยแกวใหญ ่หมู่ที่ 2  
บ้านนาโพธิ์ ตา้บลโพธิ์ทอง อ้าเภอเสลภมูิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

346,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   346,000 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นนา
โพธิ-์หนองฟูา หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์  
ต้าบลโพธิ์ทอง อ้าเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

346,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   346,300 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 36/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นนาโพธิ์ 
(แยก ทล.2259) - ทางรอถ.134-02  
ช่วงหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านนาโพธิ์ ตา้บลโพธิ์
ทอง อ้าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
644.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

363,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   363,300 

    5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นประชา
ศึกษา (แยกไปโนนเกษตร) - บ้านหนองฟูา 
หมู่ที่ 6 บ้านประชาศึกษา ตา้บลโพธิ์ทอง 
อ้าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
868.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 

    6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบา้นหนอง
ฟูา (หลังดอนปูุตา) - บ้านสุวรรณค้า  
หมู่ที่ 13 บ้านหนองฟูา ต้าบลโพธิ์ทอง 
อ้าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
868.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพธิ์ทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ   499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 37/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3014 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสระคู 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  991,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสระคู 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 2 สาย 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 9,964 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี 

991,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางน้อย 
วัฒนานนท์ หมู่ที ่21 บ้านกู่น้อยพัฒนา 
ต้าบลสระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสระคู 

1) หน่วยงานภาครัฐ   493,000 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางรัต
นาวรรณ สุขรัตน์ หมู่ที ่21 บ้านกู่นอ้ย
พัฒนา ต้าบลสระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสระคู 

1) หน่วยงานภาครัฐ   498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 38/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3034 
เช่ือม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาสังข ์

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  1,796,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาสังข ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 2 สาย 
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,867 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,796,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนแคน  
หมู่ที่ 2 ต้าบลปุาสังข์ อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 410.00 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร 

904,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาสังข ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   904,000 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 7 ต้าบลปุาสังข์ อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร 

892,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลปุาสังข ์

1) หน่วยงานภาครัฐ   892,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 39/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกใบ
ยาสูบเตอร์กิช ในพื้นที่ 
อ้าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบดว้ย 11 กิจกรรม 6,048,600 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาแหล่งน้้าโดยขุดลอกล้าห้วย  
จ้านวน 11 แห่ง ในพื้นที่ อ้าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้้า 
ปูองกันอุทกภัย รองรับเก็บน้้าไว้ใช้ตลอดปี 
ตลอดจนสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
(ใบยาสูบเตอร์กิซ) กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
4,043 คน และเกษตรกร 1,011 คน และการขุด
ลอกทั้ง 11 แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณกกัเก็บน้้า 
251,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 550 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

6,048,600 

    1. ขุดลอกห้วยน้้าเงิน บา้นหนองแวงควง 
ต้าบลหนองแวงควง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด  
20,750 ลูกบาศก์เมตร  

496,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 15,000 ลูกบาศก์เมตร  
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 35,750 ลูกบาศก์เมตร 

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 40/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ขุดลอกห้วยน้้าเงิน บา้นหนองเจริญ  
หมู่ที่ 7 ต้าบลโพธิ์ทอง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด  
20,750 ลูกบาศก์เมตร  

496,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 15,350 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 36,100 ลูกบาศก์เมตร  

496,000 

    3. ขุดลอกห้วยทรายบ้านเหลา่ล้อ  
ต้าบลศรีสมเด็จ อ้าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 20,850 
ลูกบาศก์เมตร  

498,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 10,350 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 31,200 ลูกบาศก์เมตร  

498,000 

    4. ขุดลอกห้วยโคกดินแดง บ้านหนองแวง
ควง ต้าบลหนองแวงควง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 20,850 
ลูกบาศก์เมตร ยอดเงิน 498,000 บาท 

498,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 11,250 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน  32,100 ลูกบาศก์เมตร  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 41/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ขุดลอกห้วยเหล่าอ้อ ตา้บลศรีสมเด็จ 
อ้าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 22,695 ลูกบาศก์เมตร 
ยอดเงิน 543,600 บาท 

543,600 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 14,050 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 36,745 ลูกบาศก์เมตร  

543,600 

    6. ขุดลอกห้วยเอียดบ้านสวนจิก  
หมู่ที่ 13 ต้าบลสวนจิก อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 31,850 
ลูกบาศก์เมตร ยอดเงิน 762,000 บาท 

762,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 13,450 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 45,300 ลูกบาศก์เมตร  

762,000 

    7. ขุดลอกห้วยหนองคู บ้านหนองเหล่าล้อ
น้อย ต้าบลหนองแวงควง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 20,870 
ลูกบาศก์เมตร ยอดเงิน 498,000 บาท 

498,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 9,450 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน  30,230 ลูกบาศก์เมตร  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 42/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    8. ขุดลอกห้วยเอียดบ้านสวนจิก  
หมู่ที่ 1 ต้าบลสวนจิก อ้าเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด  
31,900 ลูกบาศก์เมตร  
ยอดเงิน 764,000 บาท 

764,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุม่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 14,550 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน  46,450 ลูกบาศก์เมตร  

764,000 

    9. ขุดลอกห้วยแสงใต้ฝาย บ้านหนองแวง
ควง ต้าบลหนองแวงควง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 20,850 
ลูกบาศก์เมตร ยอดเงิน 498,000 บาท 

498,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 13,320 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน  34,170 ลูกบาศก์เมตร  

498,000 

    10. ขุดลอกห้วยน้้าเงิน บ้านหนองสี่มุม 
ต้าบลหนองแวงควง อ้าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณดินขุด 20,850 
ลูกบาศก์เมตร ยอดเงิน 498,000 บาท 

498,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 13,460 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน  34,310 ลูกบาศก์เมตร  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 43/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    11. ขุดลอกห้วยทรายบ้านกอ่ ต้าบลศรี
สมเด็จ อ้าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปริมาณดินขุด 20,780 ลูกบาศก์เมตร 
ยอดเงิน 497,000 บาท 

497,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 12,660 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 33,440 ลูกบาศก์เมตร  

497,000 

42 พัฒนาแหล่งน้้า เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการน้้าลุ่มน้้าเสียวใหญ ่
เครือข่ายในล้าน้้าเสียวใหญ่ 
9 กิจกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม 7,940,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการลุ่มน้า้เสียวใหญ ่จ้านวน 9 กิจกรรม 
โดยการขุดลอกแหล่งน้้าต้นทุน พร้อมอาคาร
ประกอบหินเรียง งานทอ่ลอดระบายน้้า และทาง
ล้าเลียง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเก็บกกัน้้า  
ประตูระบายน้า้และฝาย และเพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับทา้การเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว
หอมมะล ิและอ้อย โดยทั้ง 9 กิจกรรม สามารถกัก
เก็บน้้าเพิ่มขึ้น 100,000 - 150,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี พื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชนเ์พิ่มขึ้น
ประมาณ 500 ไร่ โดยมีกลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน 5,693 คน และเกษตรกร 5,352 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

7,940,000 

    1. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกั  
ปตร.กู่กาสิงห ์ต้าบลกู่กาสิงห์  
อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 13,352 ลูกบาศก์เมตร 

850,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 15,560 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 28,912 ลูกบาศก์เมตร  

850,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 44/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัฝายบ้าน
หนองเบน ต้าบลกูก่าสิงห์ อ้าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,400 ลูกบาศก์เมตร  

795,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 11,810 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 24,210 ลูกบาศก์เมตร  

795,000 

    3. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน้้าฝาย
ยางบ้านเมืองบัว ต้าบลเมืองบัว  
อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,700 ลูกบาศก์เมตร  

879,500 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 8,810 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 21,510 ลูกบาศก์เมตร  

879,500 

    4. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัฝาย 
บ้านท่าม่วง ตา้บลโพนสูง อ้าเภอปทุมรตัน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,500 ลูกบาศก์เมตร  

899,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 9,570 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 22,070 ลูกบาศก์เมตร  

899,000 

    5. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกั  
ช่วงบ้านต่องต้อน ต้าบลกู่กาสิงห์  
อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,500 ลูกบาศก์เมตร   

895,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 10,570 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 23,070 ลูกบาศก์เมตร  

895,000 

    6. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน้้า 
บ้านหนองหว้า ตา้บลสระคู  
อ้าเภอสวุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 13,455 ลูกบาศก์เมตร  

853,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 10,870 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 24,325 ลูกบาศก์เมตร  

853,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 45/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน้้าหน้า
ฝายบ้านผอืโปฺด ต้าบลทุ่งศรีเมือง  
อ้าเภอสวุรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,486 ลูกบาศก์เมตร  

986,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 9,900 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 22,386 ลูกบาศก์เมตร  

986,000 

    8. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน้้าท้าย
ฝายบ้านสว่าง ต้าบลศรีสว่าง  
อ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,367 ลูกบาศก์เมตร  

983,000 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 11,200 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 23,567 ลูกบาศก์เมตร  

983,000 

    9. งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัฝายยาง
บ้านเขวานอ้ยเขวาค้า ต้าบลโนนสว่าง 
อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ปริมาณดินขุด 12,000 ลูกบาศก์เมตร  

799,500 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ปริมาณน้้าก่อนการขุดลอก  
จ้านวน 10,750 ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าภายหลังการขุดลอกเพิ่มขึ้น  
จ้านวน 22,750 ลูกบาศก์เมตร  

799,500 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 46/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 เล้ียงปลาดุกข้างบ้านสร้าง
อาหารสู้โควิด 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนพันธุ์ปัจจัยการผลิต  
(ปลาและอาหารปลา) 

8,250,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานประมง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ้านวยความสะดวกทีจ่้าเป็นส้าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจยัการผลติในพื้นที่  
6 อ้าเภอ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2,750 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

8,250,000 

44 เล้ียงปลาในบ่อดินเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังโควิด-19 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารและวัสดุ
อุปกรณ์ 

1,650,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียง

สัตว์น้้าจืด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เในการจัดหาปัจจยัการผลิตและสิ่ง
อ้านวยความสะดวกทีจ่้าเป็นส้าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยฝึกอบรมและ
สนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารปลาและวัสดอุุปกรณ์ใน
การเลี้ยงแก่เกษตรกร กลุ่มเปูาหมายเปน็เกษตรกร
จ้านวน 550 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

1,650,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 47/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่นาแปลงใหญ ่และพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบดว้ย 26 กิจกรรม  12,792,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก   
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบกระจายน้า้  
พร้อมท่อเมนจ่ายน้้า จ้านวน 26 แห่ง ในพื้นที่
ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
สัตว์เล้ียงแปลงใหญ่ และหมอ่นไหมแปลงใหญ่  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ตลอดจนสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ออ้ย หม่อนไหม 
และพืชผักต่างๆ) กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร  
26 กลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแลง้ 1,500 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

12,792,000 

    1. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า บ้านนาอุ่ม 
หมู่ที่ 8 ต้าบลโพธิ์ทอง อ้าเภอโพนทอง   

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    2. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า บ้านจมุจัง 
หมู่ที่ 13 ต้าบลอุ่มเม้า อา้เภอโพนทอง   

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 48/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า บ้านศรีวิไล 
หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกสูง อ้าเภอโพนทอง   

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    4. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจ่ายน้้า บ้านค้าบัวใน 
หมู่ที่ 5 ต้าบลค้านาดี อา้เภอโพนทอง 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    5. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรบ้านวังชัย หมู่ที ่11  
ต้าบลโนนชัยศร ีอ้าเภอโพนทอง  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    6. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรบ้านนาสีใส หมู่ที่ 3  
ต้าบลพรมสวรรค์ อ้าเภอโพนทอง  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 49/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 20 ต้าบลขามเปีย้ 
อ้าเภอโพธิ์ชยั  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    8. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 15 ต้าบลขามเปี้ย 
อ้าเภอโพธิ์ชยั  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    9. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านภูหนองหิน หมู่ที ่9 ต้าบลค้าพอุง 
อ้าเภอโพธิ์ชยั  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    10. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านห้วยหินแยบ หมู่ที่ 9 ต้าบลค้าพอุง 
อ้าเภอโพธิ์ชยั 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 50/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    11. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรกรบ้านสีเสียด หมู่ที่ 1  
ต้าบลศรีวิลัย อ้าเภอเสลภูม ิ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    12. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรกรบ้านสีเสียด หมู่ที่ 2  
ต้าบลศรีวิลัย อ้าเภอเสลภูม ิ

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    13. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรกรบ้านหว้ยสามัคคี หมู่ที่ 2 
ต้าบลศรีวิลัย อ้าเภอเสลภูม ิ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    14. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
กลุ่มเกษตรกรบ้านสะอาดนาด ีหมู่ที่ 3 
ต้าบลพรสวรรค์ อ้าเภอเสลภูม ิ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 51/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    15. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านหนองแคน หมู่ที ่2 ต้าบลโพธิ์ใหญ่ 
อ้าเภอพนมไพร  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    16. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านดอนเจริญ หมู่ที ่11 ต้าบลวารีสวัสดิ์ 
อ้าเภอพนมไพร 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    17. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านวารอีุดม หมู่ที ่9 ต้าบลวารีสวัสดิ์ 
อ้าเภอพนมไพร  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    18. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองฮี 
อ้าเภอหนองฮี 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 52/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    19. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 ต้าบลช้างเผือก 
อ้าเภอสวุรรณภูมิ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    20. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านหนองบั่ว หมู่ที ่5 ต้าบลช้างเผือก 
อ้าเภอสวุรรณภูมิ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    21. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านบาก หมู่ที ่7 ต้าบลบ้านบาก  
อ้าเภอศรีสมเด็จ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    22. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 1 ต้าบลศรีสมเด็จ 
อ้าเภอศรีสมเด็จ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 53/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    23. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต้าบลศรีสมเด็จ  
อ้าเภอศรีสมเด็จ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    24. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที ่1 ต้าบลศรีสมเด็จ 
อ้าเภอศรีสมเด็จ  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    25. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า บ้านกอ่ 
หมู่ที่ 3 ต้าบลศรสีมเด็จ อ้าเภอศรีสมเด็จ  

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 

    26. เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบ
กระจายน้้า พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า  
บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลโพธิ์สัย 
อ้าเภอศรีสมเด็จ 

492,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   492,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 54/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
ข้ามล้าเสียวนอ้ย ผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร 
ข้ามล้าเสียวนอ้ย บ้านหนอง
ตาด ต้าบลสิงห์โคก  
อ้าเภอเกษตรวิสัย 

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล้าเสียวนอ้ย 
บ้านหนองตาด ต้าบลสิงห์โคก อ้าเภอเกษตร
วิสัย กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร 

5,000,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลา้เลียวน้อย 
เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้
เป็นเส้นทางในการคมนาคม เล้ียงสัตว์ และขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร ได้แก ่ข้าว เป็นตน้
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 16,000 คน  
และเกษตรกร 10,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

5,000,000 

47 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (ระบบโลจิสติกส์) 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
คมนาคมขนส่งเพื่อ
การเกษตร ท่องเที่ยว  
และบริการ 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  17,410,000 จังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวจราจรและซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีตในชุมชน จา้นวน 2 สาย เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,043 คน 
และผู้ประกอบการ 10 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

17,410,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 55/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท่าบ่อ - บ้าน
เพ็ก ต้าบลไพศาล อ้าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.00 กิโลเมตร 

9,820,000 จังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   9,820,000 

    2. ปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสองพี่น้อง - 
บ้านอีเตี้ย ระยะทาง 2.565 กิโลเมตร 

7,590,000 จังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   7,590,000 

48 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 2051 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ผิว Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete ด้วยวิธ ีPavement ln-place 
Recycing บ้านนางเลา ต้าบลบึงเกลือ - 
บ้านนางเหล่ง ต้าบลเมืองไพร อ้าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พร้อมติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีด ีจ้านวน 20 ต้น  

7,710,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมแซมถนนผิวลาดยางในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และอ้อย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,370,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
6,340,000 บาท  

6,340,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 56/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิว NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHALT CONCRETE โดยวิธPีAVEMENT 
IN-PLACE RECYCLING) บ้านหนองบวั 
ต้าบลเขวาทุ่ง –  บ้านหนองช้าง ต้าบลเขวา
ทุ่ง – ต้าบลราชธานี อ้าเภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ้านวน 20 ต้น 

7,970,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนผวิลาดยางในชุมชน เพื่อส่งเสริม
การขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ขา้ว และอ้อย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,370,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
6,600,000 บาท 

6,600,000 

50 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3014 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน บูรณะถนนลาดยาง 
ผิว Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธ ีPavement ln-place 
recycling) อบจ.รอ.1054 บ้านดอนยาง 
ต้าบลสระคู - บ้านสองชั้น ต้าบลหินกอง 
อ้าเภอสวุรรณภูมิ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ้านวน 30 ต้น 

8,700,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะถนนลาดยางในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และออ้ย)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,860,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
6,840,000 บาท  

6,840,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 57/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4002 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน เสริมผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete  
บ้านท่าสะอาด อา้เภอหนองพอก  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม 
โคมไฟถนนแอลอีดี จา้นวน 15 ต้น 

3,830,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยเสริมผิวถนน Natural Rubber Modified 
Asphalt Concrete ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ออ้ย) ของ
ประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,030,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
2,800,000 บาท  

2,800,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 58/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3012 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิว Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธ ีPavement ln-place 
recycling) บ้านดอนโมง ต้าบลท่าหาดยาว 
– บ้านโพนดวน ต้าบลศรีสว่าง อา้เภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนแอลอีดี จา้นวน 20 ต้น 

9,650,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete ในชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,370,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
8,280,000 บาท  

8,280,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 59/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4040 

บูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete (โดยวิธ ี
Pavement In - place recycling) อบ
จังหวัดรอ้าเภอ1066 บ้านค้าม่วงหวาน 
ต้าบลเมยวดี อ้าเภอเมยวด ี- บ้านหนองหว้า 
ต้าบลกกโพธิ ์อ้าเภอหนองพอก  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,680 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ้านวน 30 ต้น 

9,930,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete ในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
2,060,700 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
7,869,300 บาท  

7,869,300 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 60/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 บูรณะถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber 
Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธ ี
Pavement ln-place 
recycling) อบจ.รอ.1032 
บ้านโคกสี ตา้บลชุมพร - 
บ้านชมสะอาด  
ต้าบลชมสะอาด  
อ้าเภอเมยวด ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน บูรณะถนนลาดยาง 
ผิว Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete  (โดยวธิี Pavement ln-place 
recycling) อบจ.รอ.1032 บ้านโคกส ี 
ต้าบลชุมพร - บ้านชมสะอาด  
ต้าบลชมสะอาด อ้าเภอเมยวด ี 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาด กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,560 เมตร หนา 0.04 เมตร  
พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนแอลอีดี จา้นวน 15 ต้น 

5,970,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete ในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
5,030,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
4,940,000 บาท  

4,940,000 

55 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแก่ง  
ต้าบลพลับพลา -  
บ้านวังยาว ตา้บลเชียงขวัญ  
อ้าเภอเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแก่ง ตา้บลพลับพลา -บ้านวังยาว  
ต้าบลเชียงขวัญ อ้าเภอเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ้านวน 20 ต้น 

7,280,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล ในชุมชน เพื่อสง่เสริมการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว และออ้ย)  
ของประชาชนในพื้นที่ออกไปจ้าหน่ายสู่ตลาดและ
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อยา่งปลอดภยั 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 639,890 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา วงเงิน 
1,370,000 บาท คงเหลือวงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 
5,910,000 บาท  

5,910,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 61/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อ
เปิดพื้นที่เศรษฐกิจรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายหลังวิกฤตโควิด-19 

ประกอบดว้ย 7 กิจกรรม  21,499,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 7 สาย 
เพื่อส่งเสรมิการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ค้ารายย่อย 10,000 คน 
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเท่ียว 5,000 ราย 
และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา 200,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

21,499,000 

    1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริมคลองด้านทิศ
เหนือ (ถนน ค.ส.ล.สายริมคลองด้านทิศ
เหนือ ต้าบลในเมือง อา้เภอเมืองร้อยเอด็ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร  

928,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   928,000 

    2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายริมคลองด้านทิศ
ใต้ (ถนน ค.ส.ล. สายริมคลองด้านทิศใต้
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมือง) 

9,500,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   9,500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 62/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล้าหว้ยเหนือ 
(สะพาน ค.ส.ล.ข้ามล้าห้วยเหนอื  
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกวา้ง 17.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 
ตารางเมตร) 

6,350,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   6,350,000 

    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อถนนหน้า
บ้านประชารัฐ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจร ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
480.00 ตารางเมตร รางยูฝารางวีกว้าง 
0.55 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 46.00 เมตร 

689,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   689,000 

    5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อถนนกอง
พลสิบ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจร ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 655.00 
ตารางเมตร รางยูฝารางวีกว้าง 0.55 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร 

756,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   756,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 63/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอบเมือง ช่วงถนน
หายโศรก - มลฑลทหารบกที่ 27  
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด ผวิจราจรกวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร 

729,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   729,000 

    7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อถนนรอบ
เมือง - ถนนเนื่องประดิษฐ์ ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 8.00 เมตร  
ยาว 422.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320.00 ตารางเมตร 

2,547,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ   2,547,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 64/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4065 

ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม  29,370,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในชุมชน จ้านวน 5 สาย  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 5,029 คน 
เกษตรกร 2,000 คน และผู้ประกอบการ 20 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี
3. เห็นควรปรับลดการติดตั้งเสาไฟฟูา  
จ้านวน 5 สาย รวม 7,750,000 บาท คงเหลือ
วงเงินที่เห็นควรสนับสนุน 21,620,000 บาท  

21,620,000 

    1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และ 
7 ต้าบลขวัญเมือง บริเวณสระศาลาลอย 
พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม ่ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตารางเมตร  

6,740,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ค.ส.ล.  โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
วงเงิน 2,930,000 บาท โดยปรับลดการติดต้ัง 
เสาไฟฟูา จา้นวน 3,810,000 บาท 

2,930,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 65/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 4 8 
และ 9 ต้าบลกลาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากสี่
แยกไฟแดงไปทางวัดเหนือเช่ือมบึงโดน 
พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,100 ตารางเมตร 

5,430,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ค.ส.ล.  โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต วงเงิน 3,530,000 บาท โดยปรับลด 
การติดตั้งเสาไฟฟูา จา้นวน 1,900,000 บาท 

3,530,000 

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าไคร้ หมูท่ี่ 1 
ต้าบลกลาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากรอยต่อถนน
คอนกรีตเดิมข้างวัดโพธิ์ศรีสวา่ง ไปทางทิศ
ตะวันออก พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

4,540,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
วงเงิน 3,790,000 บาท โดยปรับลดการติดต้ัง 
เสาไฟฟูา จา้นวน 750,000 บาท 

3,790,000 

    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10  
ต้าบลขวัญเมือง โดยมีจุดเริ่มต้นจากสาม
แยกวัดปุานาคราชไปโรงฆ่าสัตว ์พร้อม
ติดต้ังไฟฟูานวัตกรรมใหม่ ขนาดกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

4,580,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
วงเงิน  3,830,000 บาท โดยปรับลดการติดตั้ง 
เสาไฟฟูา จา้นวน 750,000 บาท 

3,830,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 66/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต้าบลกลาง 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากสีแ่ยกเอราวัณไปทางทิศ
ตะวันออก พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

8,080,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เฉพาะการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
วงเงิน 7,540,000 บาท โดยปรับลดการติดต้ัง 
เสาไฟฟูา จา้นวน 540,000 บาท 

7,540,000 

58 พัฒนาระบบโลจิสตกิส์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชน ในทางหลวง
หมายเลข 214  
ตอนจตุรพักตรพิมาน -  
ห้วยพลับพลา ต้าบลครั่ง
น้อย อ้าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร  
7 เซนติเมตร ระยะทาง 
8.266 กิโลเมตร  

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
น้ากลับมาใช้ใหม ่ในทางหลวงหมายเลข 
214 ตอนจตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา 
ระหว่าง กม.111 + 125 -  กม.119 + 391  

25,000,000 จังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายประชาชน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

25,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 67/67 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หนว่ยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 พัฒนาระบบโลจิสตกิส์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชน ในทางหลวง
หมายเลข 2418  
ตอนโพนทอง - หนองพอก 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม  
น้ากลับมาใช้ใหม ่ในทางหลวงหมายเลข 
2418 ตอนโพนทอง - หนองพอก ระหวา่ง 
กม.28 + 590 - กม.34 + 450  

25,000,000 จังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
(ข้าว และออ้ย) ของประชาชนในพื้นทีอ่อกไป
จ้าหน่ายสู่ตลาดและเพือ่ให้ประชาชนสญัจรได้อย่าง
ปลอดภัย กลุ่มเปูาหมายประชาชน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส้าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความพร้อม
สามารถด้าเนินการได้ทันท ี

25,000,000 

รวม 59 โครงการ 326,789,300  277,395,600 
 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 เพิ่มขีดความสามารถภาค 
ปศุสัตว์ให้ได้รับผลตอบแทน
เป็นปศุสัตว์มูลค่าสูง  
(Smart Livestock 101) 

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมย่อย 
(วงเงิน 23,144,060 บาท) 

 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตอาหารสัตว์ (TMR) 
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตโคเนื้อโคขุน และลดต้นทุนอาหารสัตว์ ซ่ึง
โครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจาก
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต โดยเฉลี่ยต่อรายเกิน 5,000 บาท การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ และขาดการระบุกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

    1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคขุน  11,328,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตโคเนื้อโคขุนพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจยัการผลิต 
และลดต้นทุนอาหารสัตว ์ซ่ึงโครงการไม่สามารถ
แสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการ
ด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยเฉลี่ยต่อรายเกิน 
5,000 บาท และการจัดซ้ือครุภัณฑ์รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ์
เพื่อการจ าหน่าย 

8,313,800 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปลูกพืช
อาหารสัตว์เพือ่จ าหน่ายและน าไปผลิตอาหารผสม
ครบสว่น TMR เล้ียงโคเนื้อโคขุน สนับสนุนปัจจัย
การผลิต และลดต้นทุนอาหารสัตว ์ซ่ึงโครงการไม่
สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต โดยเฉลี่ยต่อราย
เกิน 5,000 บาท และการจัดซ้ือครุภัณฑ์รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

    3. ผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR)  
เพื่อการจ าหน่าย  

3,502,260 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร รับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ และน าสมาชิกที่เข้ารว่มโครงการเข้า
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการและผลิต
อาหารหยาบ การผลิตอาหารครบส่วน TMR เชิง
ธุรกิจ การจัดการอาหารโคเนื้อและการค านวณสูตร
อาหารสัตว ์ซ่ึงโครงการไม่สามารถแสดงถึงความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนนิงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและการจัดซ้ือครุภัณฑ์ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

2 ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนพันธุ์จิ้งหรีดและอปุกรณ์ส าหรับ
จัดท าโรงเรือนเพื่อเล้ียงจิ้งหรีด 
3. แปรรูปจิ้งหรีด 
4. ส่งโรงงานรับซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
แปรรูปจิ้งหรีด 

2,571,100 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
การสนับสนุนพันธุจ์ิ้งหรีดและอุปกรณ์ส าหรับจัดท า
โรงเรือนเพื่อเล้ียงจิ้งหรีดและการแปรรูปจิ้งหรีด ซ่ึง
โครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจาก
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต จ านวน 2.345 ล้านบาท และมีการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเฉลี่ยต่อรายเกิน 5,000 บาท รวมทั้ง
เป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 พัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตปลาดุกบิ๊กอยุตาม
มาตรฐาน GAP 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลาดกุบิ๊กอยุ อาหาร 
และวัสดุอุปกรณ์ 

426,700 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานประมง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงปลาดุกบิ๊กอยุตามมาตรฐาน GAP พร้อมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ซ่ึงโครงการไม่สามารถ
แสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการ
ด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต และยังขาดความชัดเจนใน
การน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

4 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน
แหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อสร้าง
รายได้ในชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนพันธุ์ปลา อาหาร 
และวัสดุอุปกรณ์ 

1,895,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานศูนย์วจิัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียง

สัตว์น้ าจืด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมให้
ความรู้ การสนับสนุนพันธุ์ปลา อาหารและวัสดุ
อุปกรณ์ ให้แก่แหล่งน้ าในชุมชน จ านวน 20 แหล่ง
น้ า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
โครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นการ
ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ าชุมชน ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ในทันท ีรวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

5 ยกระดับการผลิตพืชผักและ
สมุนไพรทางการแพทย์สู่
เกษตรแม่นย า แปลง
กลางแจ้งและโรงเรือน  
ด้วยระบบหยดน้ าอัตโนมัติ 
พร้อมระบบสูบน้ า 
โซลาร์เซลล์กลุ่ม หมู่ที่ 16  
ต าบลเหนือเมือง 

อบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 15 คน 
ก่อสร้างระบบสูบน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 ระบบ ก่อสร้างโรงเรือนปลูก
ผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ1 ระบบ 

998,100 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร การจัดหาปจัจัยการผลิต  
การก่อสร้างระบบสบูน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
และก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ 
ซ่ึงโครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจากมีผู้ได้รับ
ประโยชน์เพยีง 15 ครัวเรือน รวมทั้งหน่วยงาน
ด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ  
และมีการสนับสนุนปจัจัยการผลิตเฉลี่ยต่อรายเกิน  
5,000 บาท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมการปลูกพริกซอส
สร้างรายได้ 

อบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 100 คน 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

98,700 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอธวัชบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้การปลูกพริกซอส การสนับสนุนวัสดุ
การเกษตรและการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงโครงการ 
ไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการด าเนินงาน เนื่องจากขาดการระบุตลาด
รองรับผลผลิตภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ และ
หน่วยงานด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ 

  

7 พัฒนาข้าวหอมมะล ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกษตร
มูลค่าสูง ปี 2564 

1. ฝึกอบรม 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2,208,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร การจัดเก็บฐานข้อมูลเกษตรกร
ต้นแบบก่อนและหลังโครงการ และการสนับสนุน
วัสดุการเกษตร ซ่ึงโครงการไม่สามารถแสดงถึง
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต และยังขาดความชัดเจนในการน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

8 พัฒนาและส่งเสริมระบบ
การจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยมาตรฐาน
ความหอม  

1. การจัดท าศูนย์เรียนรูก้ารปลูกขา้วดว้ย
ระบบ Smart Farm 
2. อบรมและจัดท าคู่มือการปลูกข้าวที่ได้
มาตรฐานค่าความหอม 
3. การปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ 
ค่าความหอม 
4. การท าบรรจภุัณฑ์ 
5. การอบรมการท าตลาดออนไลน์ 

15,578,880 จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้ การพัฒนาศักยภาพการบังคับ Drone  
การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารทดสอบคุณภาพข้าว  
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกขา้วดว้ยระบบ 
Smart Farm การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการอบรม
การท าตลาดออนไลน์ ซ่ึงโครงการไม่สามารถแสดง
ถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน 
ขาดการระบจุ านวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ และยังขาดความชัดเจนใน
การน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 5/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ปลูกกล้วยหอมทองโดยใช้
ตลาดน าการผลิตเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานราก 

1. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ 20 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน 
2. ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การปลกู
กล้วยหอมทองสู้โควิด-19 โดยใช้ตลาดน า
การผลิตแก่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ  
3. จัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เขา้
ร่วมโครงการน าไปปฏิบัติตามโครงการ 
4. จัดท าบันทึกขอ้ตกลง หรือสัญญาซ้ือขาย
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมทองกบั
ภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการรับซื้อ
ผลผลิตภายใต้เกษตรแบบพันธะสัญญา 
5. ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ด าเนินกิจกรรมการเกษตรตามโครงการได้
อย่างถูกตอ้ง 
6. สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

16,238,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรและการจัดหาปจัจัยการผลิต ซ่ึงโครงการ
ไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  
จ านวน 16,000,000 บาท และมีการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเฉลี่ยต่อรายเกิน 5,000 บาท  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 6/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 สร้างอาชีพรายได้และพัฒนา
มาตรฐานบริการแพทย์แผน
ไทยในสถานบริการ
สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปี 2564 

1. อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย  
372 ชั่วโมง (กลุ่มเปูาหมายจ านวน 50 คน) 
2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 
ชั่วโมง (กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 50 คน) 

2,624,200 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 2 
หลักสูตร ประกอบด้วย 1) อบรมหลักสตูรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง และ 2) หลกัสูตรนวด
ไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ซ่ึงโครงการไม่สามารถ
แสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการ
ด าเนินงาน เนื่องจากขาดการระบุตลาดรองรับ
แรงงานภายหลังการอบรมแล้วเสร็จ และไม่
ก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้เข้ารว่มโครงการในทันที 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

11 เสริมสร้างความรู้ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) เพื่อด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

1,058,880 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ดูแลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชน 4 รุ่น โดยใช้
หลักสูตรของกรมอนามยัในการอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงความชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและ
ชุมชน ขาดการระบุรายได้อย่างชัดเจนจากการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งเป็นภารกจิปกตขิองส่วน
ราชการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 7/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 อบรมทักษะอาชีพการท า
เกษตรสมัยใหม่เพื่อรองรับ
การปรับตัวเข้าสู่ระบบ
การเกษตรแบบ  
smart farm (New Skills) 
เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพ 10 
หลักสูตร 
1. การปลูกพืชดว้ยระบบไอโดรโปนกิส์ 
2. การเพาะเล้ียงจิ้งหรีดด้วยระบบอัตโนมัติ  
3. การเพาะเล้ียงแคคตัสและพืชอวบน้ า 
4. การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ 
และการปลกูพืชแนวตั้ง (Vertical Farm) 
5. ฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะ (IOT) 
6. การผลิตเครื่องดื่ม และอาหารฟังก์ชนั
เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย  
7. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเพื่อการ
บริหารธุรกิจและการตลาดแบบครบวงจร  
8. การผลิตโปรตีนทางเลือก (Alternative 
Protein) สารเสริมฟังก์ชันส าหรับปศุสัตว์  
9. การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยโรงเรือน
อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย ์
10. การผลิตอาหารสุขภาพเสริมสารฟังก์ชัน
เพื่อผู้สูงอาย ุ

24,964,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลา

ร้องไห้  

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทักษะ
อาชีพ จ านวน 10 หลักสูตร ซ่ึงโครงการไม่สามารถ
แสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการ
ด าเนินงาน เนื่องจากขาดการระบจุ านวน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชนจ์ากการด าเนิน
โครงการ ขาดการระบุตลาดรองรับแรงงานภายหลัง
การอบรมแลว้เสร็จ และหนว่ยงานด าเนินโครงการ
ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ยกระดับการผลิตพืชผักและ
สมุนไพรทางการแพทย์สู่
เกษตรแม่นย า แปลง
กลางแจ้งและโรงเรือน  
ด้วยระบบน้ าหยดอัตโนมัติ 
พร้อมระบบสูบน้ าโซลาร์
เซลล์ กลุ่ม หมู ่8  
ต าบลหมูม้น 

อบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 15 คน 
ก่อสร้างระบบสูบน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 ระบบ ก่อสร้างโรงเรือนปลูก
ผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ1 ระบบ 

998,100 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เชียงขวัญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร การจัดหาปจัจัยการผลิต  
การก่อสร้างระบบสบูน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
และก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ
ซ่ึงโครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจากมีผู้ได้รับ
ประโยชน์เพยีง 15 ครัวเรือน รวมทั้งหน่วยงาน
ด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ และมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเฉลี่ยต่อรายเกนิ  
5,000 บาท 

  

14 ยกระดับการผลิตพืชผักและ
สมุนไพรทางการแพทย ์
สู่เกษตรแม่นย า แปลง
กลางแจ้งและโรงเรือน  
ด้วยระบบน้ าหยดอัตโนมัติ 
พร้อมระบบสูบน้ าโซลาร์
เซลลก์ลุ่ม หมู่ 5  
ต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร 

อบรมให้ความรู้เกษตรกร จ านวน 15 ราย 
ก่อสร้างระบบสูบน้ าดว้ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 ระบบ ก่อสร้างโรงเรือนปลูก
ผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ1 ระบบ 

998,100 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอจังหาร 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร การจัดหาปจัจัยการผลิต  
การก่อสร้างระบบสบูน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
และก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักระบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ
โครงการไม่สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน เนื่องจากมีผู้ได้รับ
ประโยชน์เพยีง 15 ครัวเรือน รวมทั้งหน่วยงาน
ด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ และมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตเฉลี่ยต่อรายเกนิ  
5,000 บาท 

  

15 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ด้านการพัฒนาการผลิตและ
แปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อ
ตลาดทางการแพทย ์

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ จัดจ้างโรงเรือน ส าหรบั
ผลิตยาสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร 
(27,160,600 บาท)  
2. การจัดการต้นน้ า ผลิตและแปรรูป
สมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
(5,281,400 บาท) 

32,442,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
การผลิต การแปรรูปสมุนไพร การจัดซ้ือครุภัณฑ์
ส าหรับผลิตสมุนไพร ก่อสร้างโรงเรือนมาตรฐาน 
โรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์และกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย โครงการไม่สามารถแสดงถึง
ความเหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ และขาดการน าเสนอการบริหารจัดการ
โครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งเป็น
ภารกิจปกติของส่วนราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ส่งเสริมสมุนไพรเศรษฐกิจ
ใหม่ (กัญชา กัญชง) เพือ่
เศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปลูก
สมุนไพรกัญชา กัญชง (2,900,000 บาท)   
สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปการจ าหน่าย
สมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ (กัญชา กัญชง) เพื่อ
การแพทย์และเศรษฐกิจ (7,500,000 บาท) 

10,400,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพรกัญชา กัญชง 
และการฝึกอบรมการปลกูสมุนไพรกัญชา กัญชง 
เพื่อแปรรูปและจัดจ าหนา่ย โครงการไม่แสดงถึง
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต 
และไม่สามารถสร้างรายได้ในทันทีภายหลังการ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ 

  

17 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ด้านเล้ียงโคแม่พันธุ์เพื่อการ
ผลิตลูกโคคุณภาพสูง 
Breeding Stock  

เล้ียงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกโคคุณภาพสูง 
Breeding Stock  

3,512,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
เล้ียงโคแม่พันธุ์ การผลิตอาหาร การอบรมสัตวบาล 
และจัดหาวัสดุโคแม่พันธุ์และน้ าเช้ือโค โครงการไม่
สามารถแสดงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า
จากการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดซ้ือโคเนื้อเพศเมีย 54 ตัว ตัวละ  
50,000 บาท รวม 2,700,000 บาท  
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเลี้ยงโคขุนพันธุ์ทาง 
(ไทย - อเมริกันบรามัน  
ไทย – ชาโลเลห์)  
และการปลกูหญ้าเนเปียร์
ส าหรับโคขุน ตามมาตรฐาน 
GFM (Good Farming 
Management)  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคขุนพันธุท์าง 
(ไทย อเมริกันบรามัน และไทย ชาโลเลห์) 
และการปลกูหญ้าเนเปียร์ส าหรับโคขุน  
ตามมาตรฐาน GFM  
(Good Farming Management) 

3,126,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเลี้ยงโคขุนพันธุ์ทางและการปลูก
หญ้าเนเปียร ์โครงการไม่สามารถแสดงถึงความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าจากการด าเนนิงาน 
เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์เพื่อแจกและเป็นการกอ่สร้างโรงเรือน และ
ขาดการระบกุลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์ที่ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 10/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ปลูกพืชสมุนไพรภายใต้
โรงเรือนอัจฉริยะเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน 

ปลูกพืชสมุนไพรภายใต้โรงเรือนอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

6,127,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกพืชสมุนไพร การจัดหาปจัจยัการผลิต และ 
การก่อสร้างโรงเรือนอัจฉรยิะ ขนาด 10*20*6 
เมตร จ านวน 10 หลัง ซ่ึงโครงการขาดเอกสาร 
การขออนุญาตใช้พื้นที ่รวมทั้งขาดความชัดเจนใน
การน าเสนอกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม และ
ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต ภายหลังการ
ด าเนินโครงการ  

  

20 พัฒนาบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวหอสูงชมเมือง 101 
Tower เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเตรียมการรองรับการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง
วิกฤตโควิด-19 

1. จัดท าพิพธิภัณฑ์เมืองร้อยเอ็ด 
ในรูปแบบสื่อผสม 
2. จัดท าพื้นที่ Interactive Animation 
โดยน าวัฒนธรรม ประเพณีมาเป็น
องค์ประกอบ 

28,258,000 เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

เทศบาลเมือง 
ร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างตกแต่ง
ภายในพพิิธภัณฑ์ และศูนยก์ารเรียนรู้หอชมเมือง 
รวมถึงการน าเทคโนโลย ีLED มาน าเสนอเรื่องราว 
Animation และการอบรมผู้ประกอบการเพื่อ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงโครงการยังไม่มี 
ความชัดเจนในการเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพ และเพิ่มรายได้ในระดับท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วนราชการ 

  

21 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร อ าเภอธวัชบุร ี
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม  
1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา 
เพื่อการเกษตร บา้นสองพี่น้อง หมู่ที่ 11  
ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
(วงเงิน 497,000 บาท) 
2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา เพื่อ
การเกษตรบ้านอีเตีย้ หมู่ที ่12 ต าบลบึงนคร 
อ าเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด  
(วงเงิน 1,042,900 บาท) 

1,539,900 จังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟูาสว่นภูมภิาค 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟูาเพื่อการเกษตร บริเวณ 
บ้านสองพี่น้อง หมู่ที ่11 และบ้านอีเตี้ย หมู่ที่ 12  
ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด  
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเป็นภารกิจปกติของส่วน
ราชการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก
พืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียง 

ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม  
(วงเงิน 14,095,000 บาท)  

 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระกัก
เก็บน้ า การติดตั้งระบบกระจายน้ า ติดตั้งระบบเติม
น้ า ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า ซ่ึงโครงการไม่แสดง
ถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนใน 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟ ูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยขาดการระบุชนิดพืชหรือชนดิสัตว์เล้ียง
ทางการเกษตร ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต 
และขาดการระบุรายได้อย่างชัดเจนจากการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งขาดการน าเสนอการบริหารจัด 
การโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

  

    1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ที่ 1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร  
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ าให้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,819,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ที่ 1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ าให้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,819,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ที่ 1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ าให้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,819,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ที่ 1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ าให้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,819,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

    

    5. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ที ่1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ าให้
ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 
 

2,819,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนอง
หลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก
พืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียง 

ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม  
(วงเงิน 14,096,000 บาท)  

 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระกัก
เก็บน้ า การติดตั้งระบบกระจายน้ า ติดตั้งระบบเติม
น้ า ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า ซ่ึงโครงการไม่แสดง
ถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนใน 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟ ูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียง
ทางการเกษตร ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต
ภายหลังการด าเนินโครงการ และขาดหนังสือ
ยินยอมการใช้พื้นที ่รวมทั้งขาดการน าเสนอการ
บริหารจัดการโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

  

    1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 1 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,815,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 2 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,815,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 6 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,815,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู ่7 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,815,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    5. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 8 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,836,000 กรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านดู ่

1) หน่วยงานภาครัฐ     

24 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก
พืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียง 

ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม  
(วงเงิน 11,520,000 บาท) 

 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระกัก
เก็บน้ า การติดตั้งระบบกระจายน้ า ติดตั้งระบบเติม
น้ า ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า ซ่ึงโครงการไม่แสดง
ถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ความชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
โดยขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการ
เกษตร ขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิตภายหลัง
การด าเนินโครงการ และขาดหนังสือยินยอมการใช้
พื้นที่ รวมทั้งขาดการน าเสนอการบริหารจัดการ
โครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

  

    1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 1  
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,880,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 4 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,880,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 9 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,880,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ     

    4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 11 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,880,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ     
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูก
พืชเพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียง (ก่อสร้าง
ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์)  

ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม  
(วงเงิน 11,448,000 บาท) 

 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองผือ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดสระกัก
เก็บน้ าและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมทั้งก่อสร้างและ
ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ซ่ึงโครงการ
ไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน โดยขาดหนังสือยินยอมการใช้
พื้นที่ ขาดการระบุชนิดพืชหรือชนิดสัตวเ์ล้ียง
ทางการเกษตร และขาดการระบุตลาดรองรับ
ผลผลิตภายหลังการด าเนินโครงการ รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

  

    1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 1  
บ้านหนองเรือ ต าบลหนองผือ  
อ าเภอจตุรพกัพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า  

2,862,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองผือ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 9  
บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ  
อ าเภอจตุรพกัพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,862,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองผือ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

    

    3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 7  
บ้านหนองแวง ต าบลหนองผือ อ าเภอจตุร
พักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,862,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองผือ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเพื่ออุปโภค
บริโภคและให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู่ 4  
บ้านข่าน้อย ต าบลหนองผือ  
อ าเภอจตุรพกัพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ าขนาด 40x40 เมตร 
ลึก 3 เมตร และปูแผ่นยางเพื่อกักเก็บน้ า 
- ระบบกระจายน้ าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตร 
- ระบบเติมน้ า 
- ขุดเจาะบาดาลและถังน้ า 

2,862,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลหนองผือ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

    

26 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 12 เมตร  
ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 2 บ่อ 
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นาของ นางสาวหนพูร ใจกล้า 
และสมาชิก หมู่ที่ 1 บ้านแคน ต าบลแคน
ใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็ 

1,832,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดหนังสือยินยอมการใช้
พื้นที่ ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทาง 
การเกษตร และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต 
รวมทั้งขาดการน าเสนอการบริหารจัดการโครงการ
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 20 เมตร  
ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และ บ่อน้ า ขนาดกว้าง 10 เมตร  
ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 2 บ่อ
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นานายทองมา สารจันทร์ 
และสมาชิก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน  
ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2,282,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการเกษตร 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

  

28 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 40 เมตร  
ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และบ่อน้ า ขนาดกวา้ง 10 เมตร  
ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 3 บ่อ 
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นาของ นายถาวร วงค์ค า 
และสมาชิก หมู่ที่ 1 บ้านแคน ต าบลแคน
ใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็ 

3,517,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการเกษตร 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 22/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ส่งเสรมิเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 25 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ  
บอ่น้ าขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 15 เมตร 
ลึก 3 เมตรจ านวน 4 บ่อ บ่อน้ าขนาดกว้าง 
20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร  
จ านวน 1 บ่อ และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่นาของ นางสุขข ี 
สารจันทร์ และสมาชกิ หมู่ที่ 9 บ้านเหลา่ 
ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3,126,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการเกษตร 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

  

30 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 25 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นาของ นางบานเย็น วงค์ค า 
และสมาชิก หมู่ที่ 1 บ้านแคน ต าบลแคน
ใหญ่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็ 

1,851,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการเกษตร 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 15 เมตร  
ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และบ่อน้ า ขนาดกวา้ง 10 เมตร  
ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 6 บ่อ
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นาของ นางประทุมมา  
สารจันทร์ และสมาชกิ หมู่ที ่1 และ 9  
บ้านแคน ต าบลแคนใหญ่  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

2,987,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน โดยขาดหนังสือยินยอมการใช้
พื้นที่ ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการ
เกษตร และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต 
รวมทั้งขาดการน าเสนอการบริหารจัดการโครงการ
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

  

32 พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพยา่นการค้า
ตามแนวถนนทางหลวง
ชนบทสาย รอ.3073 เช่ือม
ถนนคูเมือง (วงแหวนรอบ
ใน) ผิวจราจรถนน คสล. 
กว้าง 8 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ย่านการค้าตามแนวถนนทางหลวงชนบท
สาย รอ.3073 เช่ือมถนนคูเมือง  
(วงแหวนรอบใน)  ผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

13,824,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการก่อสร้าง
ถนน คสล. ก่อสร้างท่อระบายน้ า กอ่สร้างคันหิน 
ติดต้ังแบบไฟฟูาสว่างโคมไฟถนนเสากิ่งเดี่ยว และ
จัดท าเครื่องหมายจราจรแบบผวิทาง ซ่ึงโครงการไม่
แสดงถึงความเชื่อมโยงในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน และขาดการระบุประเภทสินค้า
เกษตรที่ใช้ส าหรับขนส่ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เพื่ออุปโภคบริโภคและให้
อาหารสัตว์เล้ียงด้วยระบบ
สูบน้ าเพื่อกระจายน้ าบาดาล
พลังงานแสงอาทิตย ์

ขุดบ่อน้ า ขนาดกว้าง 10 เมตร  
ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และติดต้ังเครื่องสูบน้ าระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่นานายไสว สารจันทร ์
และสมาชิก หมู่ที่ 1 บ้านแคน ต าบลแคน
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1,637,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดบ่อน้ า
และติดต้ังเครือ่งสูบน้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงโครงการไม่แสดงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ขาดหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่ 
ขาดการระบุชนิดพืช ชนิดสัตว์เล้ียงทางการเกษตร 
และขาดการระบุตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้งขาด
การน าเสนอการบริหารจัดการโครงการภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

  

  ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน  
(*ล าดับที่ 2 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1,493,000 จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเกษตร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
โรงเรือนและอุปกรณ์ จ านวน 4 หลัง ซ่ึงโครงการ 
ไม่มีความชัดเจนในสถานที่ก่อสร้าง และการบริหาร
จัดการ มีการสนับสนุนค่าวัสดกุารเกษตรเกิน 
5,000 บาท/คน 

  

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ศรี (*ล าดับที่ 3 ของ
โครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

4,300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ศร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาด (*ล าดับที่ 4 ของ
โครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

4,300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะอาด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาดสมบูรณ์ (*ล าดับที่ 5 
ของโครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

2,800,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 26/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 (*ล าดับที่ 6 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

4,300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ท่าม่วง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาอุดม  (*ล าดับที่ 7 ของ
โครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

4,345,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาอุดม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 27/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงงาม  (*ล าดับที่ 8 ของ
โครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง ขนุนพนัธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วงแกว้ขมิ้นเชิง
การค้า 

4,345,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงงาม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  

  ยกระดับคุณภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
(กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
กล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์
ทองประเสริฐ และมะม่วง
แก้วขมิ้นเชิงการค้า) 
เทศบาลต าบลเชียงใหม่   
(*ล าดับที่ 9 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในการ
ปลูกกล้วยหอมทอง ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ 
และมะม่วงแก้วขมิ้นเชิงการค้า  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

4,300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุ และแจกปจัจัยทางการเกษตร ซ่ึงโครงการ 
มีการสนับสนุนปัจจยัทางการเกษตรเกิน  
5,000 บาท/คน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 28/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 2051 
(*ล าดับที่ 48 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete โดยวิธ ีPavement ln- place 
Recycling บ้านนางเลา ต าบลบึงเกลือ - 
บ้านนางเหล่ง ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ านวน 20 ต้น 

1,370,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 3039 
(*ล าดับที่ 49 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้างถนนลาดยางผิว 
NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHALT CONCRETE โดยวิธ ี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)  
บ้านหนองบัว ต าบลเขวาทุ่ง –  บ้านหนองช้าง 
ต าบลเขวาทุ่ง – ต าบลราชธานี  
อ าเภอธวัชบุร ีจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร  
หนา 0.04 เมตร พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ี 
จ านวน 20 ต้น 

1,370,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 29/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3014  
(*ล าดับที่ 50 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน บูรณะถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธ ีPavement ln-place 
recycling) อบจ.อ.1054 บ้านดอนยาง 
ต าบลสระคู - บ้านสองชั้น ต าบลหินกอง 
อ าเภอสวุรรณภูมิ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีดี จ านวน 30 ต้น 

1,860,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4002 
 (*ล าดับที่ 51 ของโครงการ
ที่เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน เสริมผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete บ้านท่า
สะอาด อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอด็ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ี 
จ านวน 15 ต้น 

1,030,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 30/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบท สาย 3012  
(*ล าดับที่ 52 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้างถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete (โดยวิธ ีPavement ln-place 
recycling) บ้านดอนโมง ต าบลท่าหาดยาว 
– บ้านโพนดวน ต าบลศรีสว่าง อ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนแอลอีดี จ านวน 20 ต้น 

1,370,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีด ี 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4040  
 (*ล าดับที่ 53 ของโครงการ
ที่เห็นควรสนับสนุน) 

บูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber 
Modified Asphalt Concrete (โดยวิธ ี
Pavement In - place recycling)  
อบจ.รอ.1066 บ้านค าม่วงหวาน ต าบลเมย
วด ีอ าเภอเมยวดี - บ้านหนองหวา้ ต าบลกก
โพธิ์ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,680 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ี 
จ านวน 30 ต้น 

2,060,700 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี 
 มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 31/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  บูรณะถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber 
Modified Asphalt 
Concrete  (โดยวธิี 
Pavement ln-place 
recycling) อบจ.รอ.1032 
บ้านโคกสี ต าบลชุมพร - 
บ้านชมสะอาด  
ต าบลชมสะอาด  
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด   
(*ล าดับที ่54 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน บูรณะถนนลาดยางผิว 
Natural Rubber Modified Asphalt 
Concrete  (โดยวธิี Pavement ln-place 
recycling) อบจ.รอ.1032 บ้านโคกสี  
ต าบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ต าบลชม
สะอาด อ าเภอเมยวด ีจังหวัดร้อยเอ็ด  
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พร้อมเสาไฟแบบรอกสลิง
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ี 
จ านวน 15 ต้น 

1,030,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  

  ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแก่ง ต าบล
พลับพลา - บ้านวังยาว 
ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
(*ล าดับที่ 55 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนสง่
สินค้าทางถนน ก่อสร้าง ค.ส.ล. บ้านหนอง
แก่ง ต าบลพลับพลา - บ้านวังยาว  
ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ
ถนนแอลอีด ี จ านวน 20 ต้น 

1,370,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งเสาไฟฟูา
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความปลอดภยั 

  

  พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง
หลวงชนบทสาย 4065 
(*ล าดับที่ 57 ของโครงการที่
เห็นควรสนับสนุน) 

(วงเงินที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 7,750,000 บาท)  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน ร้อยเอ็ด หนา้ 32/33 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และ 
7 ต าบลขวัญเมือง บริเวณสระศาลาลอย 
พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม ่ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตารางเมตร  
 

3,810,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เสลภูมิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 

  

    2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. โดยเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 4 8 
และ 9 ต าบลกลาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากสี่
แยกไฟแดงไปทางวัดเหนือเช่ือมบึงโดน 
พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,100 ตารางเมตร 

1,900,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เสลภูมิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 

  

    3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าไคร้ หมูท่ี่ 1 
ต าบลกลาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากรอยต่อถนน
คอนกรีตเดิมข้างวัดโพธิ์ศรีสวา่ง ไปทางทิศ
ตะวันออก พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

750,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เสลภูมิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10  
ต าบลขวัญเมือง โดยมีจุดเริ่มต้นจากสาม
แยกวัดปุานาคราชไปโรงฆ่าสัตว ์พร้อม
ติดต้ังไฟฟูานวัตกรรมใหม่ ขนาดกวา้ง  
5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

750,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
เสลภูมิ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 

  

    5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต าบลกลาง 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากสีแ่ยกเอราวัณไปทางทิศ
ตะวันออก พร้อมติดตั้งไฟฟูานวัตกรรมใหม่ 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตารางเมตร 

540,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเสลภูมิ 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากไม่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้
แสดงถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นการติดตั้งไฟฟูา
นวัตกรรมใหม่ มีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความ
ปลอดภัย 

  

รวม 33 โครงการ 310,815,420  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดสุรนิทร์

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสุรินทร ์

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สุรินทร์ 700,303,126 235 691,530,637 140 341,414,627 95 350,116,010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่เห็นควรสนับสนุน ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ 

จังหวัดสุรินทร์ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

1 แก้มลิงกุดละลมพร้อม
อาคารประกอบ ตำบลทุ่ง
กุลา อำเภอท่าตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

แก้มลิงกุดละลมพร้อมอาคารประกอบ 
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 175,020 
ลูกบาศก์เมตร 

13,485,700 จังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทาน
สุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการทำแก้มลิงกุดละลมพร้อมอาคารประกอบ 
เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และ
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ได้รบั
ผลประโยชน์เป็นประชาชน 150 ครัวเรือน และ
พื้นที่เกษตรจำนวน 1,000 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

13,485,700 

2 ขุดลอกหนองช้างตาย  
บ้านปราสาท หมู่ที่ 4  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ขุดลอกหนองช้างตาย บ้านปราสาท หมู่ที่ 4  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 68 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 5.66 เมตร หรือปริมาตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,679.63 ลูกบาศก์เมตร 

115,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรนิทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 712 คน  
และเกษตรกรจำนวน 88 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

115,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

3 ขุดลอกหนองเกาะ  
บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบล
ตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองเกาะ บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9  
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 39 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 4 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,660.37 ลูกบาศก์เมตร 

161,300 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ และผลผลิตทางการ
เกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 913 คน และเกษตรกรจำนวน 160 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

161,300 

4 ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณประโยชน์บ้าน
หนองกัว หมู่ที่ 9 ตำบลเมือง
ที อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้าน
หนองกัว หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดความลึก 3 
เมตร พื้นที่ปากบ่อไม่น้อยกว่า 21,966 
ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 62,032 
ลูกบาศก์เมตร 

2,406,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ  
ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็น ประชาชนจำนวน 668 คน  
และเกษตรกรจำนวน 88 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,406,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

5 ขุดลอกหนองน้ำจลง พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ บ้านจลง  
หมู่ที่ 14 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองน้ำจลง พร้อมปรับภูมิทัศน์ 
บ้านจลง หมู่ที่ 14 ตำบลเทนมีย์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขุดลอกบ่อเดิม กว้าง 36 เมตร ยาว 36 
เมตร ลึกเพิม่ 6 เมตร ปริมาตรดินขุด 5,616 
ลูกบาศก์เมตร 

232,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็น
ประชาชนจำนวน 327 คน และเกษตรกรจำนวน 
54 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

232,000 

6 ขุดลอกหนองตรม  
บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7  
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองตรม บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7  
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 44 เมตร ยาว 81 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,069.02 ลูกบาศก์เมตร 

223,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนอง สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 573 คน และเกษตรกรจำนวน 
92 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

223,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 4/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

7 ขุดลอกหนองกะคบ  
บ้านกระทม หมู่ที่ 12  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองกะคบ บ้านกระทม หมู่ที่ 12 
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 84 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.30 เมตร ขุดลอกเพิ่มใหม่ลึก
เฉลี่ย 4.30 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,207.19 ลูกบาศก์เมตร 

296,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนอง สำหรับอุปโภคบริโภคและ 
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 1,018 คน และเกษตรกร 
จำนวน 167 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

296,000 

8 ขุดลอกหนองบัวแดง บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ 

ขุดลอกหนองบัวแดง บ้านยาง หมู่ที่ 3 
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 130 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,209.62 
ลูกบาศก์เมตร 

1,860,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนอง สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 993 คนและเกษตรกรจำนวน 
134 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,860,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 5/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

9 ขุดลอกคลองเก็บน้ำป่า
หนองโสน บ้านอาโพน  
หมู่ที่ 6 ตำบลแสลงพันธ์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกคลองเก็บน้ำป่าหนองโสน  
บ้านอาโพน หมู่ที่ 6 ตำบลแสลงพันธ์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 2 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,588 
ลูกบาศก์เมตร 

488,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองเก็บน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 578 คน และเกษตรกร 
จำนวน 125 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

488,000 

10 ขุดลอกหนองน้ำบ้านหว้าน  
หมู่ที่ 4 ตำบลตระแสง 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองน้ำบ้านหว้าน หมู่ที่ 4  
ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขุดลอกเพิ่มเติม กว้าง 48.50 
เมตร ยาว 81.50 เมตร ลึก 3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,033.53 
ลูกบาศก์เมตร 

371,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 479 คน และเกษตรกร 
จำนวน 72 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

371,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 6/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

11 ขุดลอกหนองเกลือเหม็น 
บ้านสะแง หมู่ที่ 11 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองเกลือเหม็น บ้านสะแง หมู่ที่ 
11 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้างปากบนกว้าง 40 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร ปากล่างกว้าง 
33 เมตร ยาว 98 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,427 ลูกบาศก์เมตร 

439,827 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 152 คนและเกษตรกร 
จำนวน 102 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

439,827 

12 ขุดลอกหนองโชค  
บ้านเฉนียง หมู่ที่ 1  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองโชค บ้านเฉนียง หมู่ที่ 1  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 
93 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.27 เมตร ขุดลอก
เพิ่มใหม่ลึกเฉล่ีย 7.27 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 8,121.62 ลูกบาศก์เมตร 

434,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 523 คน และเกษตรกร 
จำนวน 80 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

434,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 7/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

13 ขุดลอกหนองตาต็วน  
บ้านสวายจ๊ะ หมู่ที่ 1  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองตาต็วน บ้านสวายจ๊ะ หมู่ที่ 1
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ กว้าง 45 เมตร ยาว 86 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,735 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชน 1,312 คน และเกษตรกร 
จำนวน 199 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

14 ขุดลอกหนองตาบุตร  
บ้านตารอด หมู่ที่ 2  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองตาบุตร บ้านตารอด หมู่ที่ 2  
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร ์ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 141 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,735 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 916 คน และเกษตรกร 
จำนวน 134 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

15 ขุดลอกคลองป่าทำเล  
บ้านแสลงพันธ์ หมู่ที่ 1 
ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกคลองป่าทำเล บ้านแสลงพันธ์  
หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพันธ ์อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
1,600 เมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 14,933 ลูกบาศก์เมตร 

579,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 1,206 คน และเกษตรกร 
จำนวน 125 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

579,000 

16 การขุดลอกหนองน้ำบ้าน
กระหาด บ้านตระแสง  
หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองน้ำบ้านกระหาด บ้านตระแสง 
หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดขุดลอกเพิ่มเติมกว้าง
เฉลี่ย 146.50 เมตร ยาว 167.50 เมตร  
ลึกลงอีก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
28,590.72 ลูกบาศก์เมตร 

942,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 425 คน และเกษตรกร 
จำนวน 208 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

942,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขุดลอกหนองน้ำบ้านทำนบ
หลวง บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 
ตำบลตระแสง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองน้ำบ้านทำนบหลวง  
บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 129.50 เมตร ยาว 141.50 
เมตร ลึกเพิ่ม 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
25,545.30 ลูกบาศก์เมตร 

1,052,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 1,227 คน และเกษตรกร 
จำนวน 208 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,052,000 

18 ขุดลอกหนองเรือเพื่อ
การเกษตร บ้านภูมิกันดาล 
หมู่ที่ 8 ตำบลเพี้ยราม 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองเรือเพื่อการเกษตร  
บ้านภูมิกันดาล หมู่ที่ 8 ตำบลเพี้ยราม 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 81.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 23,616 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

1,700,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 383 คน และเกษตรกรจำนวน 
114 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,700,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

19 ขุดลอกหนองเกรียด  
บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1  
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองเกรียด บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 82 เมตร ยาว 
196 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 45,768 ลูกบาศก์เมตร 

1,809,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 817 คน และเกษตรกรจำนวน 
85 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,809,000 

20 ขุดลอกหนองน้ำใหญ่
สาธารณประโยชน์  
บ้านหนองเยีย หมู่ที่ 3 
ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองน้ำใหญ่สาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลบุฤาษี  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,400  
ลูกบาศก์เมตร 

2,035,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 426 คน และเกษตรกร 
จำนวน 92 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,035,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

21 ขุดลอกแหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์ (อ่างเก็บ
น้ำบ้านทัพไทย) บ้านทัพไทย 
หมู่ที่ 10 ตำบลทมอ  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (อ่างเก็บ
น้ำบ้านทัพไทย) บ้านทัพไทย หมู่ที่ 10 
ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ความกว้างเฉลี่ย 73.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 
300.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ลึกเฉล่ีย 
3.00 - 6.90 เมตร หรือมีปริมาณเก็บกัก 
230,000 ลูกบาศก์เมตร 

2,750,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ สำหรับ
อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ กลุ่ม
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น ประชาชนจำนวน 378 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,750,000 

22 ขุดลอกคลองลำระวี  
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบล 
เขวาสินรินทร ์อำเภอ 
เขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกคลองลำระวี บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 
ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร ์
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 
520 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,480.00 
ลูกบาศก์เมตร  

480,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชพี  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลอง สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 720 คน และเกษตรกร 
จำนวน 720 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

480,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 12/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

23 ขุดลอกห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศ
เหนือ (เพิ่มเติม)  
บ้านตาโหมก หมู่ที่ 3  
ตำบลบึง อำเภอเขวา 
สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศเหนือ (เพิ่มเติม) 
บ้านตาโหมก หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอ 
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิม  
3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วย สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 463 คน และเกษตรกร 
จำนวน 463 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

24 ขุดลอกห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศ
เหนือ บ้านห้วยระวี  
หมู่ที่ 10 ตำบลบึง  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกห้วยตาพุ่มฝ่ังทิศเหนือ บ้านห้วยระวี 
หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
510 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิม 3 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,770.00 
ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสรุินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกห้วย สำหรับอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 237 คน และเกษตรกร 
จำนวน 237 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 13/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกคลองส่งน้ำอีสาน
เขียว บ้านโชค หมู่ที่ 4 
ตำบลกากูก อำเภอเขวา 
สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกคลองส่งน้ำอีสานเขียว บ้านโชค  
หมู่ที่ 4 ตำบลกากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 
555 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,018.00 
ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองส่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 936 คน และเกษตรกร 
จำนวน 936 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

26 ขุดลอกหนองตาเยียง  
บ้านอำปึล หมู่ที่ 9  
ตำบลตากูก อำเภอเขวา 
สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองตาเยียง บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 
ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร ์จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,595 
เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 28,620.00 ลูกบาศก์เมตร  

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 1,130 คน และเกษตรกร 
จำนวน 1,130 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 14/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

27 ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณประโยชน์ 
หนองละหุ่ง บ้านฉันเพล  
หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาททอง  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ 
หนองละหุ่ง บ้านฉันเพล หมู่ที่ 2  
ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 110 เมตร ยาว 
110 เมตร ลึก 1.30 เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,770.00 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 760 คน และเกษตรกร 
จำนวน 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

28 ขุดลอกลำห้วยระหาน  
บ้านระงอล หมู่ที่ 4  
ตำบลปราสาททอง  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกขุดลอกลำห้วยระหาน บ้านระงอล 
หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาททอง  
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 22 เมตร กว้างก้นคลอง 4.30 
เมตร ยาว 880 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,650.00 
ลูกบาศก์เมตร 

300,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขุดลอกลำห้วย สำหรับอุปโภค
บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็น ประชาชนจำนวน 423 คน  
และเกษตรกรจำนวน 423 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 15/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

29 ขุดลอกหนองไทร  
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 
ตำบลปราสาททอง  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองไทร บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 
ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 62 เมตร ยาว 
82 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.70 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,986.00 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 321 คน และเกษตรกร 
จำนวน 321 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

30 ขุดขยายหนองน้ำ หนองตาด 
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 13 
ตำบลปราสาททอง อำเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดขยายหนองน้ำ หนองตาด บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวา 
สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 10-26 
เมตร ยาว 80 เมตร ลึกจากปากหนองน้ำ
เดิม 6 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,900.00 ลูกบาศก์เมตร 

300,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดขยายหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 152 คน และเกษตรกรจำนวน 
152 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

300,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 16/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

31 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ.10011 สายบ้าน
ตะเคียน – บ้านสนายดวจ 
ตำบลคอโค,นอกเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling รหัส
สายทาง สร.ถ.10011 สายบ้านตะเคียน – 
บ้านสนายดวจ ตำบลคอโค,นอกเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 
2.980 กิโลเมตร 

9,439,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและ
เป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตรที่สำคัญ 
(ข้าว) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 
38,443 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,439,000 

32 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติก
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ.10052  
สายบ้านกระน็อบ –  
บ้านสวาย ตำบลนาบัว
,สวาย อำเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร ์   

ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling รหัส
สายทาง สร.ถ.10052 สายบ้านกระน็อบ – 
บ้านสวาย ตำบลนาบัว,สวาย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 2.000 
กิโลเมตร 

8,414,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 24,964 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,414,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 17/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

33 บูรณะทางหลวงท้องถิ่น 
ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สายบ้านเซ็ม 
(คุ้มถนน) หมู่ที่ 11 –  
บ้านราม ตำบลเมืองที,ราม 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้าน
เซ็ม (คุ้มถนน) หมู่ที ่11 – บ้านราม ตำบล
เมืองที,ราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
รวมระยะทาง 2.510 กิโลเมตร 

9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารสว่น
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 18,015 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,990,000 

34 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ.10085 สายบ้านแจน
แวน – บ้าน 
หนองกุง ตำบลแจนแวน,
หนองแวง อำเภอศรีณรงค์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling รหัสสาย
ทาง สร.ถ.10085 สายบ้านแจนแวน –  
บ้านหนองกุง ตำบลแจนแวน,หนองแวง  
อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  
รวมระยะทาง 2.460 กิโลเมตร 

9,979,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 14,840 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,979,000 

35 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติก
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ.10036  
สายบ้านมะโน –  
บ้านหนองสมบูรณ์  
ตำบลบ้านจารย,์ด่าน  
อำเภอสังขะ,กาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling รหัสสาย
ทาง สร.ถ.10036 สายบ้านมะโน –  
บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลบ้านจารย,์ด่าน  
อำเภอสังขะ,กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
รวมระยะทาง 2.025 กิโลเมตร 

8,871,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 20,791 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,871,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

36 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ.10089 สายแยกทาง
หลวง 2328 – บ้านสะเดา 
ตำบลจรัส,สะเดา อำเภอ
บัวเชด  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling รหัสสาย
ทาง สร.ถ.10089 สายแยกทางหลวง 2328 
– บ้านสะเดา ตำบลจรัส,สะเดา  
อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
รวมระยะทาง 2.550 กิโลเมตร 

9,994,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 13,563 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,994,000 

37 ขุดลอกแหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์  
(หนองตาลั๊วะ) บ้านห้วย 
ตาลวก หมู่ที่ 13  
ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน ์ 
(หนองตาลั๊วะ) บ้านห้วยตาลวก หมู่ที่ 13 
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ความกว้างเฉลี่ย 280.00 
เมตร ความยาวเฉลี่ย 300.00 เมตร ไหล่
ทางลาดเอียง 1:1 ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
มีปริมาณเก็บกัก 252,000 ลูกบาศก์เมตร 

5,990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกังแอน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ กลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็น ประชาชนและเกษตรกร 
จำนวน 594 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

5,990,000 

38 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดย
วิธีปู Asphaltic Concrete 
สายทางบ้านตรึม หมู่ที่ 1 
สิ้นสุดบ้านกุดหนอง หมู่ที่ 2 
ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูทับด้วย 
Asphaltic Concrete สายทางบ้านตรึม  
หมู่ที่ 1 สิ้นสุด บ้านกุดทอง หมู่ที่ 2  
ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 
ตารางเมตร  

9,656,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรึม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการ
เกษตรท่ีสำคัญ (ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก 
ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
เป็นประชาชนจำนวน 1,758 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,656,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 19/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

39 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดย
วิธีปู Asphaltic Concrete 
สายทางบ้านตรึม สิ้นสุด
บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 1 
ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูทับด้วย 
Asphaltic Concrete สายทางบ้านตรึม  
หมู่ที่ 1 สิ้นสุด บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 6 
ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,560 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 12,800 ตารางเมตร 

9,254,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรึม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 1,758 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,254,000 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านบ่อน้ำใส 
หมู่ที ่6 ตำบลตรึม  
อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบ่อน้ำใส จากบ้านบ่อน้ำใส สิ้นสุด  
บ้านนามุก หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 

482,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ)  
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
907 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

482,500 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 20/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองหิน  
หมู่ที่ 11 ตำบลตรึม  
อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11จากหน้าวัดบ้าน
หนองหิน ถึงเขตตำบลหนองไผ่ล้อม  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร 

482,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ)  
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
649 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

482,500 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 
บ้านหัวแรตไป 
บ้านทรัพย์โกฎิ  
ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 บ้านหัวแรตไปบ้าน
ทรัพย์โกฎิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 

277,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตรึม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ)  
และสัญจรอย่างปลอดภัย กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์  
เป็นประชาชนจำนวน 1,758 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

277,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 21/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายคุ้มโคกละลวด - 
หลังวัดป่าเจริญผล หมู่ที่ 1 
บ้านสวายจ๊ะ ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,690.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 225.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,615.00 ตาราง
เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายคุ้มโคกละลวด - หลังวัดป่าเจริญผล  
หมู่ที่ 1 บ้านสวายจ๊ะ ตำบลสวาย  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,690.00 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
110.00 เมตร 
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง 
พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 22/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายหนองตาบุตร -  
ทุ่งดาน หมู่ที่ 2 บ้านตารอด 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย 
หนองตาบุตร - ทุ่งดาน หมู่ที่ 2 บ้านตารอด 
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,205 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 661 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง 
พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายโคกจะแกแสรง - 
โคกสนวน หมู่ที่ 2  
บ้านตารอด ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายโคกจะแกแสรง - โคกสนวน หมู่ที่ 2 
บ้านตารอด ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง 
พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 23/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ภายในคุ้มโคกตาซวด 
หมู่ที่ 3 บ้านสวาย  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนหินคลุก
สาย ภายในคุ้มโคกตาซวด หมู่ที่ 3  
บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00  
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุม่เปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง 
พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายคุ้มโคกโสภี  
หมู่ที่ 3 บ้านสวาย  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคุ้ม 
โคกโสภี หมู่ที่ 3 บ้านสวาย ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน ์เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 24/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายซอยระไซร์กรอก 
หมู่ที่ 4 บ้านตะเปียงจรัง 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
ซอยระไซรก์รอก หมู่ที่ 4 ตะเปียงจรัง  
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายแยกถนน สขทช. 
3001 - ห้วยระไซร์ หมู่ที่ 4 
บ้านตะเปียงจรัง ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 2,205.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกแยกถนน 
สขทช. สาย 3011 - อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ 
หมู่ที่ 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 25/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายหมู่ที่ 4  
บ้านตะเปียงจรัง - หมู่ที่ 5 
บ้านตาระวี ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 2,205.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 
ตะเปียงจรัง - หมู่ที่ 5 บ้านตาระวี  
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน ์เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

51 สายสามแยกสถานีสูบน้ำ - 
แยกนายธีระพล หมู่ที่ 4 
บ้านตะเปียงจรัง ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 2,205.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยก
สถานีสูบน้ำ - แยกนายธีระพล หมู่ที่ 4  
ตระเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายบ้านตาระวี หมู่ที่ 5 
บ้านตาระว ีตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายบ้านตาระวี หมู่ที่ 5 บ้านตาระว ี 
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน ์เป็นประชาชนจำนวน 12,699 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง หมู่ที่ 2  
บ้านรำเบอะ (จากบ้าน 
นางย้อย ประเมินชัย ถึงแยก
ต้นโพธิ์) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านรำเบอะ (จากบ้านนางย้อย ประเมินชัย
ถึงแยกต้นโพธิ์) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,032.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 900 คน     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง หมู่ที่ 8 บ้าน
ขนาดปรีง (ซอยประปา) 
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านขนาดปรีง (ซอยประปา) ตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

55 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองซูง  
ตำบลเชื้อเพลิง ไปเชื่อมเขต
ตำบลทมอ อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองซูง  
ตำบลเชื้อเพลิง ไปเชื่อมเขตตำบลทมอ 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,800.00 
ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
1,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

56 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 4 บ้านแสรโบราณ 
ตำบลเชื้อเพลิง ไปเชื่อม 
บ้านตาลวก ตำบลกังแอน 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสรโบราณ  
ตำบลเชื้อเพลิง ไปเชื่อม บ้านตาลวก  
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

57 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 5 บ้านขยอง  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท ไปเชื่อมเขต
ตำบลนาบัว อำเภอเมือง
สุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุก 
เสริมผิวทาง หมู่ที่ 5 บ้านขยอง  
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท ไปเชื่อมเขต
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,160 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผวิทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
400 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 29/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

58 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์กอง ไป
เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านโสนก
พัฒนา ตำบลเชื้อเพลิง 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์  

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์กอง ไปเชื่อม  
หมู่ที่ 11 บ้านโสนกพัฒนา ตำบลเชื้อเพลิง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,800.00 
ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 650 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

59 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 2 บ้านรำเบอะ (ข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเชื้อเพลิง) ไปเชื่อม  
หมู่ที่ 8 บ้านขนาดปรีง 
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง หมู่ที่ 2 บ้านรำเบอะ  
(ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เชื้อเพลิง) ไปเชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านขนาดปรีง 
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,240 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 900 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 30/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

60 ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการ
ลงหินคลุกเสริมผิวทาง  
หมู่ที่ 12 บ้านเชื้อเพลิง
สามัคคี (คุ้มนิคม) ไปเชื่อม 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองซูง  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุก 
เสริมผิวทาง หมู่ที่ 12 บ้านเชื้อเพลิงสามัคคี 
(คุ้มนิคม) ไปเชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านหนองซูง 
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชื้อเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวทางเดิมโดยการลงหินคลุกเสริม
ผิวทาง เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว
หอมมะลิ ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์
ต่างๆ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 850 คน    
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 31/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (ทิศ
ใต้หมู่บ้าน) หมู่ที่ 14  
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ปริมาณงาน ลงหินคลุก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
ชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 
ป้าย (ตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเทนมีย์ 
กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (ทิศใต้หมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 14 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน      
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 32/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
สายคุ้มโคกลำกวย - บ้าน
โคกปราสาท หมู่ที่ 4  
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ปริมาณงาน ลงหินคลุก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
ชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 
ป้าย (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลเทนมีย์ 
กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายคุ้มโคกลำกวย-
บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 
ลูกบาศก์เมตร 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 33/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สาย
คุ้มโคกลำกวย เชื่อมบ้านเข็ม 
(ตำบลเฉนียง) หมู่ที่ 4 
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
ปริมาณงาน ลงหนิคลุก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
ชั่วคราว/ถาวร จำนวน 2 
ป้าย (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลเทนมีย์ 
กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายคุ้มโคกลำกวย 
เชื่อมบ้านเข็ม (ตำบลเฉนียง) หมู่ที่ 4  
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัด
สุรินทร ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร  

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อใช้เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 34/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สาย
นานายสวี บุญเลื่อน - 
ทางเข้าไร่ทัศนาเวศ หมู่ที่ 4 
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายนานายสวี บุญ
เลื่อน-ทางเข้าไร่ทัศนาเวศ หมู่ที่ 4  
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร ์ 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
640.00 ลูกบาศก์เมตร  

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน     
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 35/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
สายนานางวัชรินทร์ พวง
อินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายนานางวัชรินทร์ 
พวงอินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลเทนมีย์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 
ลูกบาศก์เมตร  

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน      
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 36/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
สายรอบสระโคกตาปลัด  
หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายรอบสระ 
โคกตาปลัด หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00 
ลูกบาศก์เมตร 

462,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

462,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 37/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก 
(แยกคอนกรีตนายชวาล - 
นานางสายจิตต์) หมู่ที่ 11 
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
(แยกคอนกรีตนายชวาล-นานางสายจิตต์) 
หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
300.00 ลูกบาศก์เมตร 

231,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

231,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 38/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
สายแยกบ้านนายติ สำเร็จดี 
- แยกนานายมุณี ละเมียดดี 
หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 440.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายแยกบ้านนายติ 
สำเร็จด-ีแยกนานายมุณี ละเมียดดี หมู่ที่ 11 
ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร ์ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
440.00 ลูกบาศก์เมตร  

338,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

338,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 39/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก 
(สายแยกตาเพชร - สวาย 
หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์ 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 280.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายแยกตาเพชร - 
สวาย หมู่ที่ 11 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร 

215,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

215,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 40/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
สายหนองตาปลัด - ตาตราด 
หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์  
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน 
ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 260.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว/
ถาวร จำนวน 2 ป้าย (ตาม
แบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ กำหนด) 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายหนองตาปลัด-
ตาตราด หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 260.00 ลูกบาศก์เมตร 

200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเทนมีย์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 10,803 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 41/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำและบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสุขาภิบาล ซอย 2 
ทางเข้า ตชด.214  
(ที่ดินราชพัสดุ สร.8) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสุขาภิบาล ซอย 2 ทางเข้า ตชด.214 
(ที่ดิน ราชพัสดุ สร.8) ขนาดกว้าง 4.50 - 
5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,489.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบกรมทางหลวงชนบท) 

2,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกังแอน 2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ลำไย และข้าวโพด) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,000,000 

72 ซ่อมสร้างปูผิวลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
บ้านนานวน หมู่ที่ 4  
ตำบลกุดหวาย เชื่อมต่อ 
บ้านสว่าง หมู่ที่ 12  
ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างปูผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete บ้านนานวน หมู่ที่ 4  
ตำบลกุดหวาย เชื่อมต่อบ้านสว่าง หมู่ที่ 12 
ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ขยายผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,985.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,910.00  
ตารางเมตร 

5,366,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดหวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างปูผิวลาดยาง เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการ
เกษตรท่ีสำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

5,366,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 42/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโดนตึบ  
หมู่ที่ 1 บ้านโดนตึบ  
ตำบลกุดหวาย  
อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บ้านโดนตึบ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหวาย 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 455 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 

1,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดหวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ยางพารา) และมีความสะดวกใน
การสัญจรคมนาคม กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็น
ประชาชนจำนวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,230,000 

74 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก 
(ถนนห้วยตะเบงจากคุ้มโคก
มะกะ-คุ้มสวาย) บ้านน้อย 
หมู่ที่ 13 ตำบลช่างปี่  
อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก (ถนนห้วยตะเบง
จากคุ้มโคกมะกะ-คุ้มสวาย) บ้านน้อย  
หมู่ที่ 13 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร  

440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลช่างปี่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ  (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 853 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

440,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 43/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาเบา สายทาง
บ้านเดชถึงบ้านนางจรูญ  
หมู่ที่ 2 บ้านตาเบา  
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 ตำบลตาเบา  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย 

469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
และประชาชนได้สัญจรสะดวกมากขึ้น กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

469,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปันรัว สายทาง
บ้านนายศักดิ์ชัย น่าชม ถึง
บานนายพุฒโพนดี หมู่ที่ 5 
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรัว 
หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 

469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
และประชาชนได้สัญจรสะดวกมากขึ้น กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 44/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกันตาลหาร  
หมู่ที่ 6 ตำบลตาเบา  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 ตำบลตาเบา 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

499,000 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก 
หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ เส้นทางหน้าศูนย์สาธิต - 
สามแยกประตู 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้า
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

469,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 45/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกเวง ข้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึง
ถนนข้าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ 17 
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 
โคกเวง ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ถึงถนนข้าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา หมู่ที่ 17 ตำบลตาเบาอำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย 

469,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

469,000 

80 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place 
Recycling) รอบหนอง 
ตาเฮ็ง บ้านกู่ หมู่ที่ 6  
ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) รอบหนองตาเฮ็ง บ้านกู่ หมู่ที่ 6 
ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1.720 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่แอสฟัลทต์ิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
10,320 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3  
ยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จำนวน 1 แถว 85 เมตร พร้อมยาแนวต่อ
ทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการ  
จำนวน 1 โครงการ 

6,084,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเพี้ยราม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการ
เกษตรท่ีสำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 107,375 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

6,084,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 46/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

81 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว
ทาง Asphaltic บ้านอนันต,์ 
บ้านอาเสก, บ้านกระชาย, 
บ้านจลง, บ้านอาเกียง, บ้าน
โคกพยอม ตำบลยาง  
อำเภอศีขรภูม ิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวทาง Asphaltic 
บ้านอนันต์ หมู่ที่ 2, บ้านอาเสก หมู่ที่ 3, 
บ้านกระชาย หมู่ที่ 14, บ้านจลง หมู่ที่ 11,
บ้านอาเกียง หมู่ที่ 17, บ้านโคกพยอม  
หมู่ที่ 18 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 5,505.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 22,020.00 
ตารางเมตร 

10,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวทาง เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

10,000,000 

82 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว
ทาง Asphaltic บ้านตาพร, 
บ้านโจดศิร,ิ บ้านดงน้อย, 
บ้านกะลัน ตำบลยาง 
อำเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวทาง Asphaltic 
บ้านตาพรม หมู่ที ่4,บ้านโจดศิริ หมู่ที่ 9,
บ้านดงน้อย หมู่ที่ 10,บ้านกะลัน หมู่ที่ 16 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4,383.00 เมตร และผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 18,912 
ตารางเมตร 

8,666,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าการเกษตร (ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง) และประชาชนได้สัญจรสะดวกมาก
ขึ้น กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,666,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 47/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างสะพานท่อเหล่ียม 
ชนิด 4 ช่องทาง ขนาด 
1.80x1.80x7 เมตร  
บ้านพลับ หมู่ที่ 4  
ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างสะพานท่อเหล่ียม ชนิด 4 ช่องทาง 
ขนาด 1.80x1.80x7 เมตร บ้านพลับ  
หมู่ที่ 4 ตำบลสนม อำเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์ 

900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างสะพานท่อเหล่ียม เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

900,000 

84 ขุดลอกลำห้วยวังแคน  
บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 -  
บ้านสนม หมู่ที่ 1  
ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกลำห้วยวังแคน บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 - 
บ้านสนม หมู่ที่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 16 เมตร ยาว 420 เมตร  
ลึกเฉล่ียจากระดับดินเดิม 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,655  
ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 18 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
ลึกเฉล่ียจากระดับดินเดิม 2 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,350  
ลูกบาศก์เมตร 

990,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ทำ
การเกษตร เพาะพันธุ์สัตว์และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดู
แล้ง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

990,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 48/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 12 
- บ้านอาเลา (ด้านทิศ
ตะวันออก) ตำบลสนม 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านค้อ หมู่ที ่12 - บ้านอาเลา (ด้านทิศ
ตะวันออก) ตำบลสนม อำเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 370 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร  
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร 

870,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
389 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

870,000 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ถนนบ้านพลับ
เส้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 
บ้านพลับเส้นในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสนม 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียข้างละ 0.20 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร 

708,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

708,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 49/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากวัดป่าทัพไทย  
หมู่ที่ 10 ตำบลสนม  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
วัดป่าทัพไทย หมู่ที่ 10 -หนองทา  
ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย 
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 2,500 ตารางเมตร 

1,475,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
450 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,475,000 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโสกแดง หมู่ที่ 7 
ตำบลสนม อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโสกแดง หมู่ที่ 7 ตำบลสนม  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 

472,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสนม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

472,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 50/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

89 ขุดลอกลำห้วยหนองเม็ก 
บ้านหนองคูณหมู่ที่ 10 
ตำบลนานวน อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกลำห้วยหนองเม็ก บ้านหนองคูณ  
หมู่ที่ 10 ตำบลนานวน อำเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 13 เมตร ยาว 755 
เมตร ลึก 2 เมตรจากพื้นดินก้นบ่อเดิม 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนานวน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และทำการเกษตร กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์เป็น ประชาชนจำนวน 540 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

90 ก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วย 
วิธีลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านทึเจริญ  
หมู่ที่ 18 ตำบลหนองเทพ 
อำเภอโนนนารายณ์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงถนนด้วยวธิีลาดยางแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
บ้านทึเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองเทพ 
อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,085 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง 0.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,425.00 ตารางเมตร 

1,718,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารสว่น
ตำบลหนองเทพ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงถนนด้วยวิธีลาดยางแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและ
เป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตรที่สำคัญ 
(ข้าว มันสำปะหลัง น้ำยางพารา) กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 1,110 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,718,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

91 ขุดลอกหนองตระเปียงกลัน 
หมู่ที่ 1 บ้านโชกเหนือ 
ตำบลโชคเหนือ  
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองตระเปียงกลัน หมู่ที่ 1  
บ้านโชกเหนือ ตำบลโชคเหนือ  
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
สภาพเดิมขนาดกว้าง 75.00 เมตร ยาว 
78.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ต้องการขุด
ขนาดปากบนกว้าง 75.00 เมตร ยาว 78.00 
เมตร ลึก 5.00 เมตร ความลาดเอียง 1:2 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,801.19 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง 
คันดินให้เรียบร้อย 

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองตระเปียงกลันเพื่อให้
ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค
บริโภค เพาะพันธุ์สัตว์และทำการเกษตร กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 5,893 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

487,000 

92 ขุดลอกหนองตายาย หมู่ที่ 3 
บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ 
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกหนองตายาย หมู่ที่ 3 บ้านอำปึล 
ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ สภาพเดิมขนาดกว้าง 76.00 
เมตร ยาว 76.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 
ต้องการขุดขนาดปากบนกว้าง 76.00 เมตร 
ยาว 76.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ความลาด
เอียง 1:2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
15,576.31 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งดินให้เรียบร้อย 

480,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์และทำการเกษตร กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 5,893 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

480,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

93 ขุดลอกหนองกระสัง หมู่ที่ 8 
บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ 
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ขุดลอกหนองกระสัง หมู่ที่ 8 บ้านกระสัง 
ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ สภาพเดิมขนาดกว้าง 65.00 
เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร 
ต้องการขุดขนาดปากบนกว้าง 65.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  
ความลาดเอียง 1:2 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,732.54 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งดินให้เรียบร้อย 

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร  กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน
จำนวน 5,893 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

485,000 

94 ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นผิว 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยก 
ทล.สร. 2016-สร.ถ.47-004 
(บ้านโคกกลาง)  
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยก ทล.
สร.2016 - สร.ถ.47-004 (บ้านโคกกลาง 
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 315.00 เมตร (โดยลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม หนา 0.5 เมตร)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกและเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็น
ประชาชนจำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

489,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แยก ทล.สร.2016-
บ้านนายบุญเสริฐ) บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 1 ตำบล 
โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แยก ทล.สร. 2016 - บ้านนายบุญเสริฐ)  
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง 
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
568 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

340,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน  
310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

340,000 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแยก ทล.สร.2016 - 
แยกป่าช้าบ้านโคกโบสถ์  
หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง 
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ทล.
สร. 2016 - แยกป่าช้าบ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ 
3 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว 
มันสำปะหลัง) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 54/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แยกบ้านนายจำรัส) 
บ้านตาเจก หมู่ที่ 4  
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกบ้าน
นายจำรัส) บ้านตาเจก หมู่ที่ 4 ตำบลโคก
กลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 
310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แยกผู้ใหญ่บุญยัง-
แยกกลางหมู่บ้าน) บ้าน 
โนนค้อทอง หมู่ที่ 8 ตำบล
โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยก
ผู้ใหญ่บุญยัง - แยกกลางหมู่บ้าน) บ้าน 
โนนค้อทอง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
820 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน 
310 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 55/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

99 ซ่อมแซมผิวทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
แยกศูนย์สาธิตบ้าน 
โนนค้อทอง-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนค้อทอง  
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกศูนย์
สาธิตบ้านโนนค้อทอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนค้อทอง ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 315.00 
เมตร (โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนา 0.05 
เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มัน
สำปะหลัง ยางพารา) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็น
ประชาชนจำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

489,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แยก ทล.2375-บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9)  
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทล.
2375 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9)  
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน  
จำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 56/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยนายสุชาติ)  
บ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ 11 
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยนาย
สุชาติ) บ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบล
โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

361,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
และสัญจรไปมาได้สะดวก กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

361,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บ้านโคกกลาง  
หมู่ที่ 1 - บ้านโคกกลางใหม่ 
หมู่ที่ 11) ตำบลโคกกลาง 
อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 1 -บ้านโคกกลางใหม่ หมู่ที่ 11) 
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก  
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
และสัญจรไปมาได้สะดวก กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
เป็นประชาชนจำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 57/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

103 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ที่ 4 หนองกัญญา-บ้าน
หนองเกาะ ช่วงที่ 4  
ตำบลศรีสุข  
อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ถนนบ้านหนอง
กัญญา - บ้านหนองเกาะ ช่วงที่ 4)  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
443.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,772.00 
ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ชุด  
ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

1,068,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีสุข 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว และอ้อย) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโคกหนองโสน กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 625 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,068,400 

104 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านป่าเวย หมู่ที่ 8  
ตำบลเกาะแก้ว  
อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านป่าเวย หมู่ที่ 8  
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 730.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,380.00 ตารางเมตร 

4,155,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกและเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ที่สำคัญ (ข้าว และอ้อย) และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โคกหนองโสน กลุม่ผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน
จำนวน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

4,155,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 58/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

105 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In - Place 
Recycling) สายบ้านซีจรูก 
หมู่ที่ 6 ตำบลดม -  
บ้านอามุย หมู่ที่ 3  
ตำบลเทพรักษา  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) สายบ้านซีจรูก หมู่ที่ 6  
ตำบลดม - บ้านอามุย หมู่ที่ 3  
ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
กว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 

9,986,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็น
เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว 
มันสำปะหลัง) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน 
จำนวน 2,170 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,986,000 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างอนามัย  
หมู่ที่ 1 บ้านโชกเหนือ 
ตำบลโชคเหนือ  
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
อนามัย หมู่ที่ 1 บ้านโชกเหนือ  
ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีขนาดพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 730.00 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203 

435,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน  
5,875 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

435,900 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 59/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มโคกอังกัญ) หมู่ที่ 9  
บ้านโคกสะอาด  
ตำบลโชคเหนือ  
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน (คุ้มโคกอังกัญ) หมู่ที่ 9  
บ้านโคกสะอาด ตำบลโชคเหนือ  
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ขนาดพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 830.00 
ตารางเมตร ไมม่ีไหล่ทาง ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ.-2-203 

495,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชน จำนวน  
5,875 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

495,600 

108 เสริมผิวจราจรลาดทับ
คอนกรีต ปิดผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete สาย
บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 6 - 
บ้านหนองผำ หมู่ที่ 8  
ตำบลหนองฮะ  
อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

เสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีต  
ปิดผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  
สายบ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 6 -  
บ้านหนองผำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮะ 
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย
รวมกันไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร 

2,739,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองฮะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีต เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 2,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,739,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 60/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

109 เสริมผิวจราจรลาดทับ
คอนกรีตปิดผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete  
ถนนภายในบ้านขอนแก่น  
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฮะ 
อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

เสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีต ปิดผิว
จราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนน
ภายในบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4  
ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 
เมตร ความหนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้
สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร 

2,893,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองฮะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีต  เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวโพด พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน 2,700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

2,893,000 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กในหมู่บ้าน  
สายจากข้างโรงเรียนบ้าน
ตะเคียน - บ้านนายแมน  
หมู่ที่ 1 ตำบลอู่โลก  
อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 
สายจากข้างโรงเรียนบ้านตะเคียน - บ้าน
นายแมน หมู่ที่ 1 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 180.00 เมตร ไหล่ทางด้าน
ข้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

469,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลอู่โลก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง 
อ้อย) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 537 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

469,700 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 61/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

111 ขุดลอกสระน้ำยายพัน  
บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 
ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกสระน้ำยายพัน บ้านโนนกลาง  
หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ขุดลอกพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,978 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 
7,106.25 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตกแต่งคัน
ดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ  
จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอ่ืนๆตาม
รูปแบบที่กำหนด) 

279,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลอู่โลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระน้ำ เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์และทำการเกษตร กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 410 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

279,000 

112 ขุดลอกสระน้ำหนองแต้ 
บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 5  
ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกสระน้ำหนองแต้ บ้านมะลูจรุง  
หมู่ที่ 5 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน  
จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ขุดลอกพ้ืนที่ 
2,609 เมตร ปริมาตรดินขุด 7,187.50 
ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตกแต่งดินให้เรียบร้อย 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด) 

421,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลอู่โลก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระน้ำ เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์และทำการเกษตร กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 610 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

421,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 62/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

113 ก่อสร้างถนนทางลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
(โดยวิธี Pavement In - 
Place Recycling) หมู่ที่ 10  
บ้านจังเกา - หมู่ที่ 11  
บ้านโนนล ี 
ตำบลหนองไผ่ล้อม  
อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนทางลาดยาง Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) หมู่ที่ 10 บ้านจังเกา - หมู่ที่ 11 
บ้านโนนล ีตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวทาง 
Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร ความหนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 
ตารางเมตร 

9,970,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ล้อม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนทางลาดยาง เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว พริก หอม 
กระเทียม) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน
จำนวน 2,690 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,970,000 

114 ก่อสร้างถนนทางลาดยาง 
Asphaltic Concrete (โดย
วิธี Pavement In - Place 
Recycling) หมู่ที่ 12 บ้าน
โสนน้อย - เขตตำบลเสม็จ - 
เขตตำบลตรึม อำเภอสำโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนทางลาดยาง Asphaltic 
Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อย - เขต
ตำบลเสม็จ - เขตตำบลตรึม อำเภอสำโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานผิวทาง Ac 
บนถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,850 เมตร ผิวทาง Asphaltic 
Concrete กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1,584 เมตร รวมระยะทาง 3,434 เมตร 
ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 17,170.00 ตารางเมตร 

9,950,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ล้อม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนทางลาดยาง เพื่อสนับสนุน
การขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว พริก หอม กระเทียม) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนจำนวน  
2,690 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,950,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 63/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตา
บ้านโนนจันทา -  
คลองโซงโลง) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายปู่ตาบ้าน
โนนจันทา - คลองโซงโลง) ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว  300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 
ตารางเมตร 

478,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

478,000 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 2 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้าน
นายเทียบ ขันขาว-ห้วยไผ่) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน
โก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนายเทียบ ขันขาว-ห้วยไผ่) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 480.00 เมตร  

270,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าการเกษตร (ข้าว มัน
สำปะหลัง) และถนนมีมาตรฐานในการสัญจรและ
ขนส่งสินค้า กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน
จำนวน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

270,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 64/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเปือยป่าน  
หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 
(สายบ้านนายทองจันทร์ - 
บ้านนายวารินทร์) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเปือยป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
(สายบ้านนายทองจันทร-์บ้านนายวินทร์) 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 900.00 เมตร 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
และถนนมีมาตรฐานในการสัญจรและขนส่งสินค้า 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน  
600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

498,000 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร  

449,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

449,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 65/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัวแดง  
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(สายหน้าวัดแจ้งหนองบัว
แดง-สี่แยกนายประยูร  
แสนสุข)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหน้าวัดแจ้ง
หนองบัวแดง-สี่แยกนายประยูร แสนสุข) 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 355.00 ตารางเมตร  

198,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

198,000 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
328.00 ตารางเมตร  

186,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เปน็ประชาชนจำนวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

186,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 66/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายลาดยาง
โพนโกน้ำเขียว-บ้านนางสาว
วงศ์เดือน เอกวิเศษ) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายลาดยาง
โพนโกน้ำเขียว-บ้านนางสาววงศ์เดือน เอก
วิเศษ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

449,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

449,000 

122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายหนอง
ทิศตุ้ย) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองทิศ
ตุ้ย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  

449,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้
การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทางขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง) 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

449,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 67/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

123 ขุดลอกลำห้วยคลองบึง  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกลำห้วยคลองบึง หมู่ที่ 9  
บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก  
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร  
ยาว 580.00 เมตร ลึกเฉล่ียจากดิน 
เดิม 1.50 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 
270.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 1.50 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,492.50 ลูกบาศก์เมตร 

397,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์ ทำการเกษตร และกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 514 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

397,000 

124 ขุดลอกลำห้วยโศกศรีเทศ 
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกลำห้วยโศกศรีเทศ บ้านหนองบวัแดง 
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉล่ีย 13.00 เมตร  
ยาว 590.00 เมตร ลึกเฉล่ียจากดินเดิม 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,440.00 ลูกบาศก์เมตร 

354,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์ และทำการเกษตร กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 514 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

354,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 68/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

125 ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส 
บ้านเป้าน้อย หมู่ที่ 10 
ตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำใส บ้านเป้าน้อย  
หมู่ที่ 10 ตำบลโพนโก อำเภอสนม  
จังหวัดสุรินทร์ กว้างเฉล่ีย 10.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉล่ียจากดินเดิม 
2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

114,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนโก 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค 
เพาะพันธุ์สัตว์ และทำการเกษตร กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 262 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

114,000 

126 ขุดลอกหนองติม  
บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12  
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองติม บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 67 เมตร  
ยาว 137 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,877 ลูกบาศก์เมตร 

437,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 485 คน และเกษตรกรจำนวน 
127 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

437,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 69/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

127 ขุดลอกหนองโชคติม  
บ้านปรีง หมู่ที่ 14  
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองโชคติม บ้านปรีง หมู่ที่ 14 
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 90 เมตร  
ยาว 110 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร  
ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 14,516.29 
ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 420 คน และเกษตรกร 
จำนวน 127 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 

128 ขุดลอกหนองใหญ่  
บ้านระไซร์ หมู่ที่ 9  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์  

ขุดลอกหนองใหญ่ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 9 
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์ 
ช่วงที่ 1 กว้าง 25 เมตร  
ยาว 140 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตรช่วงที่ 3 กว้าง 15 เมตร ยาว 
15 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 11,735 ลูกบาศก์เมตร  

500,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 180 คน และเกษตรกร 
จำนวน 38 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 70/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

129 ขุดลอกหนองลุมปุก  
บ้านตามีย์ หมู่ที่ 3  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองลุมปุก บ้านตามีย์ หมู่ที่ 3 
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 80 เมตร  
ยาว 115 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.97 เมตร  
ขุดลอก เพิ่ม 7.97 เมตร ปริมาตรดินขุด 
24,306 ลูกบาศก์เมตร  

1,249,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 626 คน และ เกษตรกร 
จำนวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,249,000 

130 ขุดลอกหนองทำนบ  
บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองทำนบ บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 100 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 41,208 ลูกบาศก์เมตร  

1,988,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 1,468 คน เกษตรกรจำนวน 74 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

1,988,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 71/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

131 ขุดลอกหนองเซ็ม  
บ้านตาน็วง หมู่ที่ 14  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

ขุดลอกหนองเซ็ม บ้านตาน็วง หมู่ที่ 14 
ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 146 เมตร  
ยาว 206 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.26 เมตร  
ขุดลอกเพิ่มใหม่ลึกเฉล่ีย 7.26 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,199.72 
ลูกบาศก์เมตร 

3,232,000 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกหนองน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและ
ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น 
ประชาชนจำนวน 596 คน และเกษตรกร 
จำนวน 88 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

3,232,000 

132 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ. 10058  
สายบ้านกระหาด – บ้าน
โคกพระ ตำบลกระหาด, 
นาดี อำเภอจอมพระ,เมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
รหัสสายทาง สร.ถ. 10058 สายบ้านกระ
หาด – บ้านโคกพระ ตำบลกระหาด,นาดี 
อำเภอจอมพระ,เมือง จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.315 
กิโลเมตร   

9,998,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและ
เป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตรที่สำคัญ 
(ข้าว) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 17,598 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,998,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 72/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

133 ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling รหัสสาย
ทาง สร.ถ. 10033 สายบ้าน
โคกเพชร – บ้านตระแสง  
ตำบลคอโค,ตระแสง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ. 10033 สายบ้านโคก
เพชร – บ้านตระแสง ตำบลคอโค,ตระแสง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
รวมระยะทาง 1.800 กิโลเมตร   

7,849,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว)  
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 
17,990 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

7,849,000 

134 บูรณะทางหลวงท้องถิ่น 
ซ่อมสร้างผิวทาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling สายบ้าน
โคกกระชาย หมู่ที่ 13 เชื่อม
เขตตำบลสำโรง ตำบลสลัก
ได, สำโรง อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายบ้าน
โคกกระชาย หมู่ที่ 13 เชื่อมเขตตำบลสำโรง  
ตำบลสลักได, สำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
รวมระยะทาง 1.510 กิโลเมตร   

7,060,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 21,792 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

7,060,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 73/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

135 บูรณะทางหลวงท้องถิ่นซ่อม
สร้างผิวทาง Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling สายทางริมคลอง
ชลประทานจากสะพานโคก
ตะบัน - ทางหลวงหมายเลข 
226 ตำบลนอกเมือง,
เทศบาลเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
สายทางริมคลองชลประทานจากสะพาน 
โคกตะบัน - ทางหลวงหมายเลข 226  
ตำบลนอกเมือง,เทศบาลเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
รวมระยะทาง 0.950 กิโลเมตร   

3,620,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 27,818 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

3,620,000 

136 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ. 10130  
สายบ้านกระทมพรง – บ้าน
สว่างอารมณ์  
ตำบลนาดี,เพี้ยราม  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ. 10130 สายบ้าน 
กระทมพรง – บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลนา
ดี,เพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 
3.055 กิโลเมตร   

9,984,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 21,245 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

9,984,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 74/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

137 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ. 10112 สายบ้าน
หนองกัว – บ้านฉันเพล 
ตำบลเมืองที,ปราสาททอง 
อำเภอเมือง, เขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์ 

ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
รหัสสายทาง สร.ถ. 10112  
สายบ้านหนองกัว – บ้านฉันเพล  
ตำบลเมืองท,ีปราสาททอง อำเภอเมือง,  
เขวาสินรินทร ์จังหวัดสุรินทร์  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
รวมระยะทาง 2.280 กิโลเมตร   

6,647,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว) กลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 15,379 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

6,647,000 

138 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling รหัสสายทาง 
สร.ถ. 10074 สายแยกทาง
หลวงชนบท 4026 – บ้าน
ประทัดบุ ตำบลท่าสว่าง,นา
ดี อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling รหัสสาย
ทาง สร.ถ. 10074 สายแยกทางหลวงชนบท 
4026 – บ้านประทัดบุ ตำบลท่าสว่าง,นาดี 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร รวมระยะทาง 2.525 กิโลเมตร   

8,272,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เเพื่อ
ให้การคมนาคมมีความสะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ (ข้าว)  
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เป็นประชาชน 
จำนวน 31,330 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

8,272,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

139 ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร  
ตำบลหนองสนิท  
อำเภอจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร ์ 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบอ่
บาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลหนองสนิท 
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

4,230,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสนิท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอายุ 

เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แบบบ่อบาดาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีน้ำปลูกผักอินทรีย์อย่างเพียงพอตลอด
ทั้งปี สามารถผลิตผักอินทรีย์รองรับความต้องการ
ของตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์ เป็นประชาชนจำนวน 7,245 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 

4,230,000 

140 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานทาง  

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
งานทาง 9 กิจกรรม (วงเงิน 100,310,000 
บาท) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่เห็นควร
สนับสนุน 4 กิจกรรม 

100,310,000 จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม 9 สายทาง เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที 
3. ไม่เห็นควรสนับสนุน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ที่ 5,6,7,8 และ 9 (วงเงิน 52,780,000 บาท) และ
เห็นควรสนับสนุน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 
1,2,3 และ 4 (วงเงิน 47,530,000 บาท) 

47,530,000 



 เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 76/77 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

 
  1. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติก 

คอนกรีต สาย สร.021 สะพานมิตรภาพ 
สระขุด – ประเคียบ ตำบลสระขุด  
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 
แห่ง ระยะทาง 2.560 กิโลเมตร 

14,000,000 จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อให้การ
คมนาคมมีความสะดวกโดยเป็นเส้นทางลัดข้าม
แม่น้ำมูลเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง  
ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไป
ตำบลประเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ
เป็นเส้นทางขนส่งพชืผลทางการเกษตรที่สำคัญ 
(ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้) 

14,000,000 

 
  2. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต สายระเวียง – รัตนบุรี 
ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุร,ี โนนนารายณ์ 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 
2.600 กิโลเมตร 

9,990,000 จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้มีความสะดวก
เป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงการเดินทางจาก 
อำเภอโนนนารายณ์ ไปอำเภอรัตนบุรี ช่วยลด
ระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่าถนนสายหลัก 
และมีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก และเป็น
เส้นทางสนับสนุนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดทราย
ยาวแม่น้ำมูล ตำบลทับใหญ ่อำเภอรัตนบุรี  
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหลวงพ่อใหญ่ 
กุดขาคีม ลานธรรมริมธาร (โพนย่าตุ้ม)  
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี และเชื่อมโยงไป
เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

9,990,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงนิ (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนนิการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินทีเ่ห็นชอบ 
(บาท) 

 
  3. งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติก 

คอนกรีต สาย สร.4006 แยกทางหลวง
หมายเลข 2077 – บ้านกระวัน  
อำเภอเมือง,ลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 2.375 กิโลเมตร 

10,350,000 จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิว
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมให้มีความสะดวกและสนับสนุน
กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร 
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)  
และปศุสัตว์ (การเลี้ยงโค กระบือ) 

10,350,000 

 
  4. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวง
หมายเลข 2079 – บ้านโพธิ์ตำบลนานวน 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร  

13,190,000 จังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนนุ เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้างผิว
ทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้มีความสะดวก
และสนับสนุนกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและด้าน
การเกษตร ขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ข้าวหอม
มะลิ) และปศุสัตว์ (การเลี้ยงโค กระบือ) 

13,190,000 

รวม 140 โครงการ 394,194,627  341,414,627 
 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสุรินทร์ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 พัฒนาและส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร 
จังหวัดสุรินทร์ 

กิจกรรมหลักที ่1 สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมือง
เกษตรอินทรีย์ (19,201,000 บาท) 
กิจกรรมหลักที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร จังหวัดสุรินทร์  
(51,464,400 บาท) 

70,665,400 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร,์ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตร
สุรินทร,์ สำนักงาน

ประมงจังหวัดสุรินทร์, 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ สุรินทร,์

สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร,์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืดสุรินทร์, 

สถานีพัฒนาที่ดิน
สุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเพิ่ม
ทักษะและอาชีพดา้นการเกษตร และอบรมพัฒนา
อาชีพการผลิดพืชสมุนไพร งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน 

  

2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการสินค้าเกษตรอินทรีย ์
จังหวัดสุรินทร์ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยดำเนินการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี 
สำหรับการคัดบรรจุผักสด กระบวนการการ
จัดการผลผลิตผักหลังการเก็บเกีย่ว รักษา
คุณภาพผักอินทรีย ์จำนวน 3 จุดๆ ละ 2 
วันๆ ละ 40 คน 
2. การพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
จัดการสินค้าให้ได้คุณภาพในชุมชน ใหแ้ก่
วิสาหกจิชุมชนที่มีศักยภาพด้านการผลิตผัก 
จำนวน 3 จุด 
3. ก่อสร้างตู้ตัดแต่งผลผลิต  
ขนาด 2.40x6.00x2.50 เมตร จำนวน 3 ตู ้

1,623,900 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการจัดการสินค้าเกษตร 
สำหรับการคัดบรรจุผักสดและมีงานก่อสร้างตู้ตัด
แต่งผลผลิต งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากด้วย
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์  
(วงเงิน 1,172,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกวา่ 320 วัตต ์
(รถเข็น) จำนวน 11 แห่ง 36 ระบบ 
(รวม 817,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 วัตต์  
(รถลาก) จำนวน 1 ระบบ  
(รวม 355,000 บาท) 

1,172,000 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสุรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือระบบ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่
น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 36 ระบบ และจัดซ้ือ
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 3,000 วัตต ์จำนวน 1 ระบบ 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

4 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนสร้างสรรค์สู่ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
(วงเงิน 14,585,200 บาท) 

กิจกรรมหลักที ่1 โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถและส่งเสริมการตลาดผ้า
ไหมสุรินทร์ (4,067,500 บาท) 
กิจกรรมหลักที ่2 โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า 
และบริการบนตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 
(2,295,000 บาท) 
กิจกรรมหลักที ่3 พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการชุมชนท่องเท่ียว  
(5,364,000 บาท) 
กิจกรรมหลักที ่4 พัฒนาฐานข้อมูลและ
ส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์สู่
แพลตฟอร์มออนไลน์ (2,858,700 บาท) 

14,585,200 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมสุรินทร์ จัดอบรมจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพบั Website Facebook 
ช่องทางทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และตลาด
ออฟไลน์ ขาดการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนอย่างชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมอาชีพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดู 
นาปี ตำบลตาอ็อง อำเภอ
เมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์ 

1. อบรมเกษตรกรการปลกูข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์หลังฤดูทำนาป ีจำนวน 100 ราย 
2. ซ้ือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แบบ 4 แถว พ่วงรถแทร็คเตอร์  
จำนวน 2 เครื่อง 
3. ซ้ือเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แบบ 2 แถว พ่วงรถไถเดินตาม  
จำนวน 4 เครื่อง 
4. ซ้ือเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมปอก
เปลือกแบบใช้ไฟฟา้ จำนวน 2 เครื่อง 

283,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูนาปี และจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ่วง
รถแทร็คเตอร์ เครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมปอก
เปลือกแบบใช้ไฟฟา้ งบประมาณส่วนใหญ่เป็น 
ค่าครุภัณฑ์  

  

6 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านเพี้ยสุข หมู่ที่ 7  
ตำบลราม อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเพี้ยสุข  
หมู่ที่ 7 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์ 
จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 400 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นทีห่ินคลุกไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 196 
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกวา่ 
1,960 ตารางเมตร 

499,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

7 วางท่อส่งน้ำจากคลองส่งน้ำ
เข้าหนองฮ็อง บ้านฮ็อง  
หมู่ที่ 2 ตำบลเพีย้ราม 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

วางท่อขนาด ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาว 450 เมตร พร้อมติดตัง้
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย 

800,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อส่ง
น้ำจากคลองส่งน้ำเข้าหนองฮ็อง ขาดความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ้านท่าเรือ หมู่ที ่2  
ตำบลราม อำเภอเมือง
สุรินทร์ 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านท่าเรือ  
หมู่ที่ 2 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์  
จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก  
360 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นทีห่ินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร  
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 360 
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกวา่ 
2,360 ตารางเมตร 

499,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านเช้ือเพลิง (เช้ือเพลิง - 
โคกทมอกระเพอ -  
โคกนาสาม) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านเช้ือเพลิง (เช้ือเพลิง - โคกทมอกระเพอ 
- โคกนาสาม) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านรำเบอะ (จากบ้านนาง
ย้อย ประเมินชัย ถึงแยกต้น
โพธิ์) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านรำเบอะ (จากบ้านนางย้อย ประเมนิชัย 
ถึงแยกต้นโพธิ์) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,032.00  
ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านรำเบอะ (เส้นเช่ือม
ศาลา ถึงบ้านนางบุญเลิศ) 
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านรำเบอะ (เส้นเช่ือมศาลา ถึงบ้านนาง
บุญเลิศ) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
บ้านปราสาท (จากบ้านนาง
เผือก มีกรรมสิทธิ์ ถึงบ้าน
นายสำเร็จ จันทร์หอม)  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านปราสาท (จากบ้านนางเผือก มี
กรรมสิทธิ์ ถึงบ้านนายสำเร็จ จันทร์หอม) 
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านเสม็ด (จุดสามแยกบา้น
นายสุรศักดิ์ ไปทุ่งนา)  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านเสม็ด (จุดสามแยกบา้นนายสุร
ศักดิ์ ไปทุ่งนา) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 
ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้น 
ขนาดปรีง (ซอยประปา) 
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านขนาดปรีง (ซอยประปา) ตำบลเชื้อเพลิง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 
ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

15 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้านขนาดปรีง 
(ระหว่างบ้านนางนงลักษณ์ 
ถึงวัดสีโค) ตำบลเชื้อเพลิง 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8  
บ้านขนาดปรีง (ระหว่างบา้นนางนงลักษณ์ 
ถึงวัดสีโค) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 9 บา้นหนองซูง 
(คุ้มโคกสะนาง ไป บจก.
HBI) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 
บ้านหนองซูง (คุ้มโคกสะนาง ไป บจก.HBI) 
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 9 บา้นหนองซูง 
(คุ้มเปรอะ ซอยตากุน -  
ลาดยาง) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองซูง (คุ้มเปรอะ ซอยตากุน -  
ลาดยาง) ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร ์ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านปรือรูง 
(ซอยนางผอบทอง)  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านปรือรูง (ซอยนางผอบทอง)  
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 261.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,044.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 11 บา้นโสนก
พัฒนา (แยกบา้นโสนก
พัฒนาถึงบ้านปรือรูง)  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านโสนกพัฒนา (แยกบา้นโสนกพัฒนาถึง 
บ้านปรือรูง) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านเช้ือเพลิงสามัคคี  
คุ้มราชประชา  
(เส้นติดถนนลาดยาง)  
ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านเช้ือเพลิงสามัคคี คุ้มราชประชา  
(เส้นติดถนนลาดยาง) ตำบลเชื้อเพลิง  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 
1,030.00 ตารางเมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน
กันตวจระมวล – บ้านโคก
เพชร บ้านกันตวจระมวล 
หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกันตวจระมวล-บ้านโคกเพชร  
บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1  
ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 015 เมตร พื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

481,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

22 ก่อสร้างคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายบา้นนายชวน  
มัดทุรี - หนองสวาย  
บ้านสระ หมู่ที ่2  
ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบ้านนายชวน มัดทุรี - หนองสวาย 
(สร.ถ.6-024) บ้านสระ หมู่ที่ 2  
ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท 
จังหวัดสรุินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร  
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนายพจน์ 
ซ่ือสัตย์ - บ้านนางสาวราตรี 
ประสารรส บ้านตาแกว้  
หมู่ที่ 3 ตำบลกันตวจระมวล 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายพจน ์ซ่ือสัตย์ - บา้นนางสาวราตรี 
ประสารรส บ้านตาแกว้ หมู่ที ่3  
ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ (สร.ถ.6-025) ขนาดกวา้ง 
5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 775 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านนาย
สุกัมพล ดวงจิต - บา้นนาย
คำเตือน บุญสม บา้นทำนบ 
หมู่ที่ 4 ตำบลกันตวจระมวล 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านนายสกุัมพล ดวงจิต - บ้านนายคำเตือน 
บุญสม บ้านทำนบ หมู่ที ่4 ตำบลกันตวจระ
มวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (สร.ถ.
6-026) ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 0.30 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านตาแจ๊ต (สร.ถ.6-
027) บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 
ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ภายในหมูบ่้านตาแจ๊ต (สร.ถ.6-027) บา้น
ตาแจ๊ต หมู่ที ่5 ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

484,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายซอยประปา
หมู่บ้าน (สร.ถ.6-028)  
บ้านโคกเพชร หมู่ที ่6  
ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยประปาหมูบ่้าน (สร.ถ.6-028)  
บ้านโคกเพชร หมู่ที ่6 ตำบลกันตวจระมวล 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 775 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายศูนย์สาธิต -  
บ้านนายโสภณ สุดแสนฉุน  
บ้านโสร หมู่ที ่7  
ตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์
สาธิต - บ้านนายโสภณ สุดแสนฉุน  
บ้านโสร หมู่ที ่7 ตำบลกันตวจระมวล 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 775 ตารางเมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางภายใน
หมู่บ้านถนนชยั บา้นถนนชัย  
หมู่ที่ 8 ตำบลกันตวจระมวล 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ภายในหมูบ่้านถนนชยั บา้นถนนชัย หมูท่ี่ 8 
ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 

483,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านอังกัญ - สัมพันธ์-
สวายทอง อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายบ้านอังกัญ - สัมพันธ์ - สวายทอง 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 
เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 

9,960,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

30 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
วัฒนธรรมบ้านสัมพันธ์  
หมู่ที่ 7 ตำบลกังแอน 
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

1. ก่อสร้างเทลานประทักษิณรอบ 
หอพระพุทธรูปประจำหมู่บา้น จำนวน 17 
ตารางเมตร  
2. ก่อสร้างรั้งล้อมต้นมหาโพธิ์ เฉลิมพระ
เกียรตใินรัชกาลที่ 9 จำนวน 16 ช่อง 
3. ก่อสร้างคานคอดินกันดินลุ่ยลง 
หนองน้ำหน้าหอพระประจำหมู่บ้านสัมพันธ์ 
จำนวน 20.00 เมตร 
4. ปรับปรุงศาลาที่พักริมทางใกล้หอพระ
ประจำหมู่บา้น จำนวน 1 หลัง 

300,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
เทลานประทักษิณรอบหอพระพุทธรูปประจำ
หมู่บ้าน ก่อสร้างรั้วล้อมต้นมหาโพธิ ์
เฉลิมพระเกียรติ กอ่สร้างคานคอดินกันดินลุ่ยลง
หนองน้ำหน้าหอพระประจำหมู่บ้าน ปรบัปรุงศาลา
ที่พักริมทางใกล้หอพระประจำหมู่บ้าน ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

31 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
และการเกษตร บ้านสีโค
เช่ือมตำบลโคกยาง หมู่ที่ 9 
ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สายบ้านสโีค - เช่ือมโคกยาง หมู่ที่ 9  
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม
ไม่น้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 

9,534,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(สายบ้านปลูง ตาเสาะขา้ง
โรงสีเป็งเส็ง) อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
(สายบ้านปลูง ตาเสาะขา้งโรงสีเป็งเส็ง) 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้ง ข้างละ 
0.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 

9,960,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านตาลวก หมู ่11 – 
บ้านโซงซาง หมู่ 15  
ตำบลกังแอน  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
Concrete สายบ้านตาลวก หมู่ 11 – 
บ้านซงซาง หมู่ 15 ตำบลกังแอน  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ  
0.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 

2,800,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายซอยทางเข้า
วัดป่าสวายทอง หมู่ 12  
ตำบลกังแอน  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ทางเข้าวัดป่าสวายทอง หมู ่12  
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 570.00 ตารางเมตร 

347,550 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ปรับปรุงซ่อมแซม  
ชั้นโครงสร้างดินวีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)  
ปิดผิวจราจรด้วย Asphaltic 
Concrete หมู่ 13  
ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายซอย 1 - เช่ือมตำบลบา้นพลวง หมู่ 13 
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม
ไม่น้อยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 

9,534,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

36 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
และการเกษตรบา้นอัดแดก 
หมู่ 14 ตำบลกังแอน  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายคุ้มโคกกูน - คุ้มโคกปะเดา หมู่ 14 
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวม
ไม่น้อยกวา่ 7,200 ตารางเมตร 

7,658,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
(สายบ้านสัมพันธ์ - บา้นอัด
แดก) อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านสัมพันธ์ - บา้นอัดแดก  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.00 
เมตร ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร 

5,590,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดความ
เช่ือมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตร
อินทรีย์ บา้นปลูง  

1. ก่อสร้างโรงเรือนพลาสติก ขนาด 
6.00X12.00 เมตร ขนาด 72 ตารางเมตร 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยี์
บ้านปลูง หมู่ที่ 6 ตำบลกังแอน  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 18 
หลัง งบประมาณ 1,447,000 บาท 
2. เจาะบ่อบาดาล ขนาด 5 นิว้ ซัมเมอร ์
ขนาด 600 วัตต์ ทอ่อกขนาด 1.25 นิ้ว 
พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 2 แผง  
จำนวน 18 ชุด งบประมาณ 900,000 บาท 
3. ซ้ือเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ จำนวน 100 
กระป๋อง 
4. ถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร  
จำนวน 18 ใบ 
5. รถพรวนดิน จำนวน 18 เครื่อง 
6. ปุ๋ยหมักอินทรีย์ จำนวน 20 ตัน 

3,341,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการทำ
การเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มกีารกอ่สร้างโรงเรือน
พลาสติก เจาะบ่อบาดาลขนาด 5 นิว้ พร้อมติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ถังเก็บน้ำ  
รถพรวนดิน ปุย๋หมักอินทรีย์ งบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  

  

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านพนม หมู่ที่ 7  
ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บา้นพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทดับุ 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 935.00  
ตารางเมตร 

499,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ที่
สาธารณประโยชน ์
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 
ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ที่
สาธารณประโยชน์ บา้นหนองยาว หมู่ที ่2 
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ กวา้ง 16.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,096.00 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร 

497,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ในที่สาธารณประโยชน์ 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพและการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

41 ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ สนามกีฬา
บ้านจบก หมู่ที ่1  
ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์  
สนามกีฬาบ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 20.00 
เมตร ยาว 54.50 เมตร หนา 0.12 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,090.00 
ตารางเมตร 

495,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์ สนามกีฬาบา้นจบก  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
บ้านภูมิกันดาร หมู่ที ่5 
ตำบลประทัดบุ อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นภูมกิันดาร หมู่ที่ 5  
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ กวา้ง 4.50 เมตร  
ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,012.50 ตารางเมตร 

499,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย ขาดความเช่ือมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สวายปรีง หมู่ที่ 6  
ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นสวายปรีง หมู่ที ่6 ตำบล
ประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 
0.20 เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 975.00 
ตารางเมตร 

499,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
สระหนองทำนบ บา้น
ประทัดบุ หมู่ที่ 8  
ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์  
สระหนองทำนบบ้านประทัดบุ หมู่ที ่8  
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร ์
ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 130.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 
ไม่น้อยกวา่ 1,570.00 ตารางเมตร 

498,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

45 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโค
บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8  
ตำบลประทัดบุ อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

1. จัดซื้อโคแม่พันธุ ์จำนวน 10 ตวัๆ ละ 
40,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท 
2. จัดซื้อโคพ่อพันธุ ์จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
80,000 บาท 
3. ฝึกอบรมแกก่ลุ่มเลี้ยงโค 

493,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปราสาท 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมเลี่ยง
โคแก่กลุ่มเลี้ยงโค จัดซื้อโคแมพ่ันธุ ์จัดซื้อโค 
พ่อพันธุ ์งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจดัซ้ือวัสดุ
และปัจจยัการผลิต เป้าหมายและตวัชี้วดัไม่ชัดเจน 

  

46 ส่งเสริมอาชีพการทำ
เครื่องประดับเงิน  
ตำบลเขวาสินรินทร์  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญ
ให้กับกลุ่มเครื่องประดับเงิน ในด้านการผลิต 
การบรรจุภัณฑ์ การตลาด จำนวน 100 คน 

1,429,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการทำ
เครื่องประดับเงิน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการ
จัดซื้อวัสดุและปัจจัยการผลิต เป้าหมายและตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
จังหวัดสุรินทร์ 

1. จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 30 ศูนย์ต่อกลุ่ม 
2. จัดซื้อเครื่องสีข้าว จำนวน 12 เครื่อง 
3. จัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลและแพ็คพร้อม
เครื่องซีลสูญญากาศ จำนวน 12 เครื่อง 
4. จัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 18 
เครื่อง  
5. จัดซื้อเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 
92 เครื่อง 

15,194,000 จังหวัดสุรินทร ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
สุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว จัดซื้อเครื่องสีข้าว เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องซีล
สูญญากาศ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือ
วัสดุและครุภัณฑ์ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

48 พัฒนาระบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
รายครัวเรือน จังหวัดสุรินทร ์

จัดอบรมให้ความรู้และฝกึทักษะในการ
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว
ให้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพือ่ให้ความรู้  
ฝึกทักษะ และซักซ้อมแนวทางปฏบิัติในการ
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว
สำหรับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัด
สุรนิทร ์ให้มีความถูกต้อง เพือ่ประโยชนใ์น
การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพฒันา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
ต่อไป จำนวน 40 รุ่นๆละ 50 คน โดย
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ 

3,959,900 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุรินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมใน
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว  
ไม่ระบุหลักสูตรในการอบรม กลุ่มเป้าหมายไม่
ชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 18/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 เช่ือมโยงตลาดเกษตร
อินทรีย์สุรินทร์รุ่งเรือง 

การจัดงานแสดงและจัดจำหนา่ยสินค้า
เช่ือมโยงตลาดเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย ณ ห้างสรรพสินค้าปรับอากาศ 
จำนวน 60 คูหา  

2,000,000 จังหวัดสุรินทร ์  สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุรินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดงและจัดจำหนา่ยสินค้าเช่ือมโยงตลาดเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ณ หา้งสรรพสินค้า 
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

50 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสุรินทร์ 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงาน
ประชาสัมพันธจ์ังหวัด

สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
แสดงและจัดจำหนา่ยสินค้าเช่ือมโยงตลาดเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ณ หา้งสรรพสินค้า  
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย
มิติทางวัฒนธรรมและ
ยกระดับงานประเพณีของ
จังหวัดสุรินทร์  
(วงเงิน 1,465,060 บาท) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมค้นหาทุนทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน เสน่ห์ชุมชน 
เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความรู้ด้านอาหารพื้น
ถิ่นและผลิตภัณฑ์ (46,180 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (226,500 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาช่องทาง
การตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย  
(85,500 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดทำองค์ความรูด้้าน
วัฒนธรรมในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพือ่
นำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการท่องเท่ียว
และการประชาสัมพันธ ์(240,000 บาท)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางการค้าและการท่องเท่ียว 
(91,380 บาท) 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการส่งเสริมและ
ยกระดับงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร ์
ประจำป ี2564" (771,000 บาท 
กิจกรรมที่ 7 การติดตามผล ประเมินผล 
สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
(4,500 บาท) 

1,465,060 จังหวัดสุรินทร ์ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุม่อาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมทาง
วัฒนธรรมงานประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ 
รายละเอียดกิจกรรมไม่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

52 เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
รายละเอียดกิจกรรมไม่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ควรให้หนว่ยงานที่มภีารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 20/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 การพัฒนาโมเด็ลชุมชนเมือง
กำเนิดอาหารปลอดภยัแบบ
บูรณาการครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ 

การพัฒนาโมเด็ลชุมชนเมืองกำเนิดอาหาร
ปลอดภัยแบบบูรณาการครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ 

3,500,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา 
โมเดลชุมชนเมืองกำเนิดอาหารปลอดภยัแบบ 
บูรณาการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

54 การฝึกอบรม การพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรมพลังงาน
ทดแทนโซล่าเซลล์สำหรับ
เกษตรกรและชุมชน เพื่อ
การใช้สอยในครัวเรือนและ
เชิงพาณิชย์ 

การฝึกอบรม การพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์สำหรับ
เกษตรกรและชุมชน เพื่อการใช้สอยใน
ครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ 

2,600,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตั้งนวัตกรรมจาก
พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ รายละเอยีดกิจกรรม
ไม่ชัดเจน ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็น
ผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

55 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์สู่การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม แบบ 
ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์ 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์สู่การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
แบบครบวงจร จังหวัดสุรินทร ์

2,000,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์สู่การ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม ควรใหห้น่วยงานที่มีภารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน 

  

56 พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรด้านอาหาร
ปลอดภัยของเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์  
อำเภอจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร์ 

พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรด้านอาหาร
ปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรอินทรยี ์
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์

1,600,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์สู่การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ควรให้
หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 นวัตกรรมทางการตลาด
สินค้าเกษตรเชิงคุณค่าเพื่อ
ยกระดับตราสัญลักษณ์
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ขา้วหอมมะลิสุรินทร์ 

นวัตกรรมทางการตลาดสินค้าเกษตรเชงิ
คุณค่าเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์สินค้า 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขา้วหอมมะลิ
สุรินทร์ 

4,000,000 จังหวัดสรุินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการและการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขา้วหอมมะลสิุรินทร์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมทาง
การตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และการจัดมหกรรม 
จัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ขา้วหอมมะลิสุรินทร์ ควรให้หนว่ยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน 

  

58 เห็ดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ 

อบรมการเพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดสุรินทร ์

8,000,000 จังหวัดสุรินทร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
เพาะเห็ดในถุงพลาสติก การแปรรูปเห็ด สร้าง
โรงเรือน 40 โรงเรือน ควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจ
โดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ เป้าหมายและตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน 

  

59 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ บ้านทนง  
หมู่ที่ 7 ตำบลแกใหญ ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำประปา 
บ้านทนง หมู่ที่ 7 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ วางท่อ HD/E ขนาด 110 
มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 780 เมตร  

383,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ประปา ขาดความเชื่อมโยง
การสร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน 

  

60 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ ซอย 1,2  
หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด 
ตำบลจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ ซอย 1,2 
หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด ตำบลจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร ์

255,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 22/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ ซอย 3,4  
หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด 
ตำบลจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำซอย 3,4 
หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด ตำบลจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร ์

290,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ซอย ขาดความเชื่อมโยงการ
สร้างงานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  

62 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 10  
บ้านดงเปลือย  
ตำบลกุดขาคีม  
อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่10 
บ้านดงเปลือย ตำบลกุดขาคีม  
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

152,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

63 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 4  
บ้านสำโรง ตำบลระแงง 
อำเภอศีขรภูม ิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่4  
บ้านสำโรง ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร ์

120,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเช่ือมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 23/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 9  
บ้านกรอน, หมู่ 20  
บ้านกรอนเหนือ  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่9  
บ้านกรอน, หมู่ 20 บา้นกรอนเหนือ  
ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

429,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

65 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 3 
บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ 
อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่1, 
หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลทบัใหญ่  
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

461,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

66 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 17  
บ้านมั่นคง ตำบลกาบเชิง 
อำเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่17 
บ้านมั่นคง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร ์

929,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 24/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 3  
บ้านตาเกาว์ใหม่  
ตำบลกาบเชิง  
อำเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่3  
บ้านตาเกาว์ใหม่ ตำบลกาบเชิง  
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

488,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

68 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 1  
บ้านหนองกง  
ตำบลนอกเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่1  
บ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

205,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

69 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 5  
บ้านสนายดวจ (ถนนเลี่ยง
เมือง) ตำบลคอโค  
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่5 
บ้านสนายดวจ (ถนนเลี่ยงเมือง)  
ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

550,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 25/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ ทางหลวง
หมายเลข 2334 (บา้นหนอง
ขอน ถึง หนา้โรงเรียนไตร
มิตรวิทยาสรรค์) หมู่ 15 
บ้านโคกสะอาด  
ตำบลจอมพระ  
อำเภอจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ ทางหลวง
หมายเลข 2334 (บา้นหนองขอน ถึง หน้า
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์) หมู่ 15  
บ้านโคกสะอาด ตำบลจอมพระ  
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์

277,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

71 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 4  
บ้านบอนถึงบ้านยาง, หมู ่6 
บ้านบาก ตำบลกุดขาคีม 
อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่4  
บ้านบอนถึงบ้านยาง, หมู ่6 บา้นบาก  
ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร ์

1,212,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  

72 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านโพน
ทราย,หมู่ 9 บ้านพูนทราย 
ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่5  
บ้านโพนทราย, หมู ่9 บา้นพูนทราย  
ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

2,710,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชน 
ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 26/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านแต้, 
หมู่ 4 บ้านหนองบก  
ตำบลธาต ุถึง หมู่ 10  
บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่  
อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์  

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่6  
บ้านแต้,หมู่ 4 บ้านหนองบก ตำบลธาตุ  
ถึง หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่  
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

1,140,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

74 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ หมู่ 4  
บ้านหมื่นสังข์, หมู่ 7  
บ้านระมาดค้อ ตำบลบัวเชด 
อำเภอบวัเชด  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ หมู ่4  
บ้านหมื่นสังข์, หมู่ 7 บ้านระมาดค้อ  
ตำบลบัวเชด อำเภอบวัเชด จังหวัดสุรินทร์ 

792,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

75 งานวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ บริเวณหน้า
ตลาดโลตัสรัตนบุรี ถึงร้าน
หนึ่งเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 9  
บ้านไผ่น้อย ตำบลไผ่  
อำเภอรัตนบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ 

งานวางท่อขยายเขตจำหนา่ยน้ำ บริเวณ
หน้าตลาดโลตัสรัตนบุรี ถึงร้านหนึ่ง
เฟอร์นิเจอร์ หมู่ 9 บ้านไผ่น้อย ตำบลไผ ่
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

348,000 จังหวัดสุรินทร ์ การประปาสว่นภูมภิาค
สาขาสุรินทร์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการวางท่อ
ขยายเขตจำหนา่ยนำ้ ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 27/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายคุ้มระไซร์ดบ -  
ลำน้ำชี หมู่ที ่6 บา้นทะลอก 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายคุ้มระไซร์ดบ - ลำนำ้ชี หมู่ที ่6  
บ้านทะลอก ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ถนนดินขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 807.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ปริมาตรดินไม่น้อยกวา่ 807.00  
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,035 ตารางเมตร ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,497.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 599.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,988.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุกขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

77 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 บ้านทะลอก  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บา้นทะลอก ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายตะวันออก 
วัดนาแหว้ หมู่ที่ 7  
บ้านนาแห้ว ตำบลสวาย  
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ตะวันออก วัดนาแหว้ หมู่ที่ 7 บา้นนาแห้ว 
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 28/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายภายในหมู่บ้าน 
นาแห้ว หมู่ที ่7 บ้านนาแหว้ 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นนาแห้ว 
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00  
ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

80 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายคลองบ้านนาแห้ว - 
บ้านปอยเดิน หมู่ที่ 8  
บ้านปอยเดิน ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลอง
บ้านนาแห้ว - บา้นปอยเดิน หมู่ที ่8  
บ้านปอยเดิน ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบา้นระไซร์ -  
โคกโชค หมู่ที่ 9 บ้านระไซร์ 
ตำบลสวาย อำเภอ 
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายบ้านระไซร์ - โคกโชค หมู่ที่ 9  
บ้านระไซร์ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 29/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
หินคลุก สายบ้านปลูง -  
ทุ่งหาด หมู่ที่ 10 บา้นโคก
แซะ ตำบลสวาย อำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบา้นปลูง 
- ทุ่งลำหาด หมู่ที่ 10 บ้านโคกแซะ  
ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,615.00  
ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

83 ปรับปรุงซ่อมแซม สาย
หนองเกลือเหม็น - สถานีสูบ
น้ำบ้านสะแง หมู่ที่ 11  
บ้านสะแง ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 2,205.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,615.00  
ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายหนองเกลือเหม็น – สถานีสูบน้ำ 
บ้านสะแง หมู่ที ่11 บ้านสะแง ตำบลสวาย  
อำเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

84 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายข้างวัดศิลาราม  
หมู่ที่ 12 บ้านระเวียง  
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขา้งวัด
ศิลาราม หมู่ที่ 12 บา้นระเวยีง ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 30/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายภายในหมู่บา้นระ
เวียง หมู่ที่ 12 บ้านระเวยีง 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บา้นระเวียง ตำบลสวาย 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,205.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 661.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,615.00 ตารางเมตร  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  

86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายคันคลองบ้าน 
โคกเมือง - ทุ่งแสลงพันธ ์
หมู่ที่ 13 บ้านโคกเมือง 
ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร์ ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 2,205.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 6,615.00  
ตารางเมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคันคลอง
บ้านโคกเมือง - ทุ่งแสลงพันธ์ หมู่ที่ 13  
บ้านโคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,205.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,615.00 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขาดความเชื่อมโยงการสร้าง
งานสร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 31/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 พัฒนาแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตำบลกุดหวาย 
อำเภอศีขรภูม ิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

พัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน ตำบลกุดหวาย 
อำเภอศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์  

1,800,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดหวาย 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการการผลิต
อาหารปลอดภัยในชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืช
หลังนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น  
การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ และสร้างโรงเรือนปลูกผักเพื่อเป็นแหล่ง
กระจายอาหารปลอดภัย จำนวน 5 โรงเรือน  
ควรให้หน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการ 
เป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 

  

88 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและความ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนน
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดี 
ประกอบแบตเตอร์รี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น 
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 
ชุด หมู่ที่ 1 - 22 เขต
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล 
อำเภอชุมพลบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลทุ่งศรี
ชุมพล กำหนด 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิง 
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ีประกอบ
แบตเตอรี่แลอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ใน
ตัวแบบใช้พลังงานจากเซลลแสงอาทิตยแ์ยก
ส่วน (งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019) 
จำนวน 144 ชุดหมู่ที่ 1 - หมู่ที ่22 เขต
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบแปลนที่ เทศบาล
ตำบลทุ่งศรีชุมพล กำหนด  

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
ทุ่งศรีชุมพล 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ติดต้ังเสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงาน
สร้างอาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 32/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและความ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนน
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดี 
ประกอบแบตเตอร์รี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น 
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 
ชุด หมู่ที่ 1 - 17  
ตำบลเมืองบัว  
อำเภอชุมพลบุรี  
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบ
แปลนที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองบัว กำหนด 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 17 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว 
ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร ์ตามแบบแปลนที ่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองบัวกำหนด  

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองบัว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างติดต้ัง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 33/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและความ
ปลอดภัยเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวก่อสร้างติดต้ังเสา
ไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีด ี
ประกอบแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น 
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 
ชุด บ้านกระวัน หมู่ที่ 7 - 
วัดบ้านเสกกอง  
ตำบลหนองใหญ่  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด แหล่ง
ท่องเที่ยวถนนสายบ้านกระวัน หมู่ที่ 7 -  
วัดบ้านเสกกอง ตำบลหนองใหญ่  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ตามแบบแปลนที ่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองใหญ่กำหนด  

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองใหญ ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นก่อสร้างติดตั้ง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 34/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและความ
ปลอดภัยเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวก่อสร้างติดต้ังเสา
ไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีด ี
ประกอบแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น 
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 
ชุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที ่19 
ตำบลโคกสะอาด  
อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบ
แปลนที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสะอาดกำหนด 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด หมู่ที่ 1 -  
หมู่ที่ 19 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบแปลนที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาดกำหนด  

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสะอาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างติดต้ัง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเษตรและความ
ปลอดภัยเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวก่อสร้างติดต้ังเสา
ไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยก
พร้อมโคมไฟถนนแอลอีด ี
ประกอบแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แยกสว่น 
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 
ชุด หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลหนอง
บัวทอง อำเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบ
แปลนที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวทอง กำหนด 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด หมู่ที่ 1 -  
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบแปลนที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวทองกำหนด  

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างติดต้ัง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

93 ก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟ
แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ
แบตเตอร์รี ่หมู่ที่ 9 - หมู่ที ่
1 ตำบลหนองฮะ อำเภอ
สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด หมู่ที่ 9 -  
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบแปลนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองฮะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างติดต้ัง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 36/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟแบบ
รอกสลิงหมุนยกพร้อมโคม
ไฟถนนแอลอีดี (งาน
นวัตกรรมไทย รหัส : 
07020019) หมู่ที่ 1 -  
หมู่ที่ 17 ตำบลสังขะ  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์

ก่อสร้างติดต้ังเสาไฟถนนแบบรอกสลิง 
หมุนยกพรอ้มโคมไฟถนนแอลอีด ีประกอบ
แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่
ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
แยกสว่น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 
07020019) จำนวน 144 ชุด แหล่ง
ท่องเที่ยวสวนสุขภาพ สระบัว สวน
ทานตะวัน เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบแปลนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ กำหนด 

9,936,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสังขะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นกอ่สร้างติดต้ัง
เสาไฟถนน ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้าง
อาชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

95 ขุดลอกห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศใต้ 
(เพิ่มเติม) บ้านตาโหมก  
หมู่ที่ 3 ตำบลบึง  
อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

ขุดลอกห้วยตาพุ่ม ฝั่งทิศใต้ (เพิ่มเติม)  
บ้านตาโหมก หมู่ที่ 3 ตำบลบึง  
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 500 เมตร  
ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3 เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 27,000.00 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดสุรินทร ์ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เขวาสินรินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกห้วย
ตาพุ่ม ขาดความเชื่อมโยงการสร้างงานสร้างอาชีพ
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สุรินทร ์หน้า 37/38 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

  พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านงาน
ทาง (*ลำดับที ่140 ของ
โครงการที่เห็นควร
สนับสนุน) 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
งานทาง 9 เส้นทาง โดยมีรายละเอยีด
กิจกรรมที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 5 กจิกรรม 

52,780,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  5 กจิกรรม ได้แกก่ิจกรรมที่ 
5,6,7,8 และ 9 (วงเงินรวม 52,780,000 บาท ) 

  

    5. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.3020 แยกทาง
หลวงหมายเลข 226 – บ้านฉันเพล  
อำเภอเมืองสุรินทร,์ เขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 
2.630 กิโลเมตร 

9,900,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พิจารณาตาม
ความจำเป็นเร่งด่วนและตามลำดับความสำคัญของ
เส้นทาง 

  

    6. งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.7055 แยกทาง
หลวงชนบท 4013 – โครงการทับทิมสยาม 
04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง  
ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร 

13,100,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พิจารณาตาม
ความจำเป็นเร่งด่วนและตามลำดับความสำคัญของ
เส้นทาง 

  

    7. งานซ่อมสร้างผิวลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4018 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2077 – บ้านโคกลำดวน 
อำเภอลำดวน, ศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ 
จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 

9,980,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พิจารณาตาม
ความจำเป็นเร่งด่วนและตามลำดับความสำคัญของ
เส้นทาง 

  

    8. งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 
บ้านรำเบอะ อำเภอเมือง,ปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.198 
กิโลเมตร 

9,900,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต  พิจารณาตามความจำเป็น
เร่งด่วนและตามลำดับความสำคัญของเส้นทาง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    9. งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
สาย สร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 
– บ้านโคกยาว อำเภอปราสาท,พนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 
1.420 กิโลเมตร 

9,900,000 จังหวัดสุรินทร ์ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต พจิารณาตามความจำเป็น
เร่งด่วนและตามลำดับความสำคัญของเส้นทาง 

  

รวม 95 โครงการ 350,116,010   
 

 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดอ านาจเจรญิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดอ านาจเจริญ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

อ ำนำจเจริญ 556,055,695 427 554,231,695 335 284,841,649 92 269,390,046 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่มั่นคง 

การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทกัษะ
ฝีมือแรงงาน หลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชัว่โมง 
จำนวน 25 รุ่น รุ่นๆ ละ 20 คน  
รวม 500 คน 

2,080,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมอาชีพ
เสริม 25 รุ่นๆละ 20 คน อาทิ ทำขนมไทย 
เครื่องดื่ม อาหารว่าง แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  
ทำพรมอเนกประสงค์ ช่างปูกระเบือ้ง  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักรเกษตรเบื้องต้น  
เดินสายไฟ ของที่ระลึก สู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพ
อิสระและผู้ประกอบกจิการรายยอ่ย  
มีกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ  
ประชาชน ผู้วา่งงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานคืนถิ่น  
จำนวน 500 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

2,080,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

2 อบรมส่งเสริมอาชีพทำถ่าน
อัดแท่ง จากเศษวัสดุทาง
การเกษตร ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขตเทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ  

จัดอบรม ส่งเสริม อาชีพให ้ประชาชน, กลุ่ม
เปาะบาง, ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพื้นที่ 
ชุมชนจำนวน 20 ชุมชนๆ ละ 50 คน รวม
จำนวน 1,000 คน 

499,600 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการเปน็การอบรม
ทำถ่านอัดแท่ง 20 ชุมชนๆ ละ 50 คน ระยะเวลา 
1 วัน รวม 1,000 คน โดยมีวัสดุฝึกเป็นเครื่องทำ
ถ่านอัดแท่ง 5 เครื่องๆละ 20,000 บาท  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,600 

3 อบรมส่งเสริม อาชีพเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า น้อมนำ
ตามแนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขต
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  

จัดอบรม ส่งเสริม อาชีพให ้ประชาชน,กลุ่ม
เปาะบาง,ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพืน้ที่ 
ชุมชนจำนวน 20 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม
จำนวน 1,000 คน  

492,600 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2  เป็นการจัดหาปจัจัยการผลิตและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมเพาะ
เห็ดเพื่อเป็นอาชีพ/รายได้เสริม แจกเช้ือเห็ดคนละ 
12 ถุงๆละ 15 บาท (คนละ 180 บาท) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย  
จำนวน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

492,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
ประโยชน์หว้ยหินกอง บ้าน
พุทธศิลป์ หมู ่10  
ตำบลคำโพน  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชนห์้วยหิน
กอง บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 ตำบลคำโพน 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
ขุดสระกว้าง 30 เมตร ยาว 160 เมตร  
ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,865 ลูกบาศก์เมตร 

465,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปทุมราชวงศา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์
ห้วยหินกองเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร 
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,865 ลูกบาศก์เมตร 
มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า  
50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

465,000 

5 ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณประโยชน์ (หนอง
ตาหนู) บา้นสว่างเหนือ  
หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 24 เมตร 
ยาว 59.25 เมตร ลึก 3 
เมตร ความลาดเอียง 1:1 
หรือมีปริมาณดินขุดลอก 
ไม่น้อยกวา่ 1,601.80 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์  
(หนองตาหนู) บา้นสวา่งเหนือ หมู่ที ่4 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 24 เมตร  
ยาว 59.25 เมตร ลึก 3 เมตร ความลาด
เอียง 1:1 หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่นอ้ย
กว่า 1,601.80 ลูกบาศก์เมตร 

92,600 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปทุมราชวงศา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ 
(หนองตาหนู) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรบั
การเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

92,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
ประโยชน์ (หนองไผ่)  
บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
กว้าง 18.50 เมตร ยาว 
81.70 เมตร ลึก 3 เมตร  
ความลาดเอียง 1:1 หรือมี
ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อย
กว่า 2,677.77 ลูกบาศก์
เมตร 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ 
(หนองไผ่) บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4  
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 18.50 เมตร ยาว 81.70 
เมตร ลึก 3 เมตร ความลาดเอยีง 1:1 หรือมี
ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,677.77  
ลูกบาศก์เมตร 

156,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ปทุมราชวงศา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน ์
(หนองไผ่) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 268 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

156,000 

7 ก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้า
หนองตูม หมู่ที่ 11 บา้น
หนองดั่ง ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าหนองตูม หมู่ที่ 11 
บ้านหนองดั่ง ตำบลจานลาน ประกอบด้วย  
1. ฝายกั้นนำ้ขนาดเล็ก กวา้ง 9 เมตร  
สันฝายสูง 1.20 เมตร 1 จุด        
2. สร้างระบบท่อส่งน้ำ กว้าง 3 เมตร  
ยาว 5 เมตร 2 จุด 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน  
1 แห่ง คือ ทำฝาย และทอ่ส่งน้ำ เพื่อกระจายนำ้
ให้แก่เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างพี
ยงพอในฤดูแล้ง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรปลูก
ข้าวอินทรยี์ 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ก่อสร้างระบบประปา  
(หอถังสูง) พร้อมเจาะ
บาดาล วางท่อเมนต์  
ความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร  
บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4  
ตำบลห้วย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปา (หอถังสูง) พร้อมเจาะ
บาดาล วางท่อเมนต์ ความจุ 10,000 
ลูกบาศก์เมตร บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 4 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

472,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง
พร้อมเจาะบาดาลและวางท่อเมนต์เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนน้ำในการอปุโภคบริโภคและ 
ทำการเกษตร มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
ไม่น้อยกวา่ 70 ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ไม่น้อยกวา่ 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

472,000 

9 ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527  
ลำห้วยดูนบ้านหนองนกหอ 
หมู่ 2 ตำบลดงมะยาง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดสันฝาย
สูง 1.50 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  
กว้าง 11.00 เมตร  

ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527  
ลำห้วยดูนบ้านหนองนกหอ หมู่ 2  
ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด  
สันฝายสูง 1.50 เมตร  
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 11.00 เมตร  

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 ลำห้วย
ดูนบ้านหนองนกหอ เพื่อพัฒนาแหล่งนำ้ให้เพียงพอ
ต่อการทำการเกษตรแกก่ลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกข้าว
หอมมะลิคุณภาพดแีละข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
541 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ขุดลอกหนองติ้ว บ้านโนน
จาน หมู ่2 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด  
กว้าง 80.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 10,952.00 
ลูกบาศก์เมตร      

ขุดลอกหนองติ้ว บ้านโนนจาน หมู่ 2 ตำบล
ดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาด กว้าง 80.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 10,952.00 ลูกบาศก์เมตร      

495,300 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองติ้ว เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดแีละข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

495,300 

11 ขุดลอกห้วยดูน บา้นหนอง
นกหอ หมู่ 2 ตำบลดงมะ
ยาง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
กว้าง 14.00 เมตร ยาว 
705.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด  
ไม่น้อยกวา่ 13,702.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกห้วยดูน บา้นหนองนกหอ หมู่ 2  
ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวดั
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 14.00 เมตร  
ยาว 705.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุด ไม่น้อยกวา่ 13,702.00 
ลูกบาศก์เมตร 

499,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยดูน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 700 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,000 

12 ขุดลอกห้วยเซบก บา้น
หนองนกหอ หมู่ 2 ตำบลดง
มะยาง อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
560.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,468.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกห้วยเซบก บา้นหนองนกหอ หมู ่2 
ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวดั
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 16.00 เมตร  
ยาว 560.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุด ไม่น้อยกวา่ 13,468.00 
ลูกบาศก์เมตร 

495,200 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยเซบก เพื่อพฒันาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ 712 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

495,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ขุดลอกห้วยเอี่ยนดอ่น บา้น 
หนองชาด หมู่ที ่6 ตำบล 
นาจิก อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
ปากบน กวา้ง 10.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 4,000 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกห้วยเอี่ยนดอ่น บา้นหนองชาด หมู่ที่ 
6 ตำบลนาจกิ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดปากบน กวา้ง 
10.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
4,000 ลูกบาศก์เมตร 

177,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยเอี่ยนด่อน เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 254 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

177,000 

14 ขุดลอกสระน้ำหนองจาน 
บ้านเชือก หมู่ที่ 3  
ตำบลนาจิก 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดปากบนกว้าง 45.00 
เมตร ยาว 45.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
6,480 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกสระน้ำหนองจาน บ้านเชือก หมูท่ี่ 3  
ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดปากบนกว้าง 
45.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
5.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,480 ลูกบาศก์เมตร 

245,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระนำ้หนองจาน เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 435 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

245,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หว้ยโป่ง
นอง ตอนบนบ้านนาสีนวน 
หมู่ที่ 7  
(ที่นานายบญุทัน  อรศรี) 
ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น หว้ยโป่งนอง ตอนบน  
บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 7  
(ที่นานายบญุทัน อรศรี) ตำบลกุดปลาดกุ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 8 เมตร  
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 

395,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดปลาดุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยโป่งนอง  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

395,000 

16 ขุดลอกห้วยยาง บ้านห้วย
ร่องคำ หมู่ที่ 10 (สายไร่นาง
สมปอง ได้เลิศ - วัดหว้ยร่อง
คำ) ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกห้วยยาง บ้านห้วยร่องคำ หมู่ที ่10 
(สายไร่นางสมปอง ได้เลิศ - วัดหว้ยร่องคำ) 
ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 990 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 13,200  
ลูกบาศก์เมตร 

493,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยยาง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 1,385 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

493,000 

17 ขุดลอกหนองสาธารณะ
ป่าคึมหนองสาธารณะ 
ป่าคึมห้วยม่วง  
บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 3  
บ้านหนองทับม้า  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกหนองสาธารณะป่าคึมหนอง
สาธารณะปา่คึมห้วยม่วง บา้นหนองทับม้า 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทับม้า ตำบลเสนางคนิคม 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดกวา้ง 60 เมตร ยาว 100 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมปีริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 13,860 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เสนางคนิคม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะป่าคึม 
หนองสาธารณะปา่คึมห้วยม่วง เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ประชาชน 957 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ขุดลอกสระน้ำประปา ขนาด 
กว้าง 20 เมตร ยาว 180 
เมตร ลึก 4 เมตร หมู่ที่ 2 
บ้านโคกเจริญ ตำบล 
โคกสาร อำเภอชานุมาน 

ขุดลอกสระน้ำประปา ขนาด กวา้ง 20 เมตร 
ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร หมู ่2  
บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกสาร  
อำเภอชานุมาน มปีริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,200 ลูกบาศก์เมตร 

496,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ชานุมาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระนำ้ประปา เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร แก่ประชาชน 500 - 
1000 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 500 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,000 

19 ขุดลอกห้วยวังทอง บ้านหว้ย
ร่องคำ หมู่ที่ 10 (สายที่นา
นางคำหลุ่น โทนทา - ที่นา
นางสว่าง ทัศบุตร)  
ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกห้วยวังทอง บ้านหว้ยร่องคำ  
หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 250 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 4,531 ลูกบาศก์เมตร 

168,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยวังทอง เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

168,000 

20 ขุดลอกสระน้ำ  
บ้านกุดน้ำคำ หมู่ที่ 12  
(สระสาธารณป่าชา้กุดปลา
ดุก) ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกสระน้ำ บ้านกุดนำ้คำ หมู่ที่ 12  
(สระสาธารณป่าชา้กุดปลาดกุ) ตำบลกดุ
ปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 55 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,864 
ลูกบาศก์เมตร 

499,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระนำ้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,276 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ขุดลอกฮ่องห้วยหินเหล็กไฟ
บ้าน กุดปลาดุก  
ตำบลกุดปลาดุก 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกฮ่องห้วยหินเหล็กไฟบา้น กุดปลาดุก 
ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 13,300  
ลูกบาศก์เมตร 

498,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกฮ่องหว้ยหินเหล็กไฟ  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 1,132 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 

22 ขุดลอกลำหว้ยไผ่บ้านป่าติ้ว 
ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกลำหว้ยไผ่บ้านป่าติ้ว  
ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,875 
ลูกบาศก์เมตร 

487,100 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกลำห้วยไผ่บ้านปา่ติ้ว  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 982 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

487,100 

23 ขุดลอกร่องแจ้ง บ้านกุงชัย 
หมู่ 13 ตำบลดงบัง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,685.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
13,480.00 ลูกบาศก์เมตร     

ขุดลอกร่องแจ้ง บา้นกุงชัย หมู่ 13  
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,685.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
13,480.00 ลูกบาศก์เมตร     

495,600 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกร่องแจ้ง บ้านกุงชัย  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 242 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

495,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ขุดลอกหนองดอนบา้นใต้ 
บ้านโคกสวา่ง หมู่ 9  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาด กว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 4,995.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองดอนบา้นใต้ บ้านโคกสวา่ง 
หมู่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลอือำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด กว้าง 40.00 
เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,995.00 
ลูกบาศก์เมตร 

225,900 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองดอนบ้านใต้เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดแีละข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
671 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

225,900 

25 ขุดลอกหนองผึ้ง บ้านนา
อุดม หมู่ 7 ตำบลไร่ขี 
อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
กว้าง 80.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร หรือปริมาณ 
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
10,952.00 ลูกบาศก์เมตร       

ขุดลอกหนองผึ้ง บ้านนาอุดม หมู่ 7  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 80.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 10,952.00 
ลูกบาศก์เมตร       

495,300 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองผึ้งเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิอินทรยี ์488 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

495,300 

26 ขุดลอกสระหนองใหญ่  
บ้านเสารีก หมู ่5 ตำบลพระ
เหลา อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 30 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ยจาก
ดินเดิม 3 เมตร 

ขุดลอกสระหนองใหญ่ บ้านเสารีก หมู่ 5 
ตำบลพระเหลา อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 30 เมตร  
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 3 เมตร  

240,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
พนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระหนองใหญ่ บา้นเสารีก 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน์   
จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

240,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ขุดลอกหนองเข็ง บ้านนา
แวง หมู่ 8 ตำบลจานลาน 
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากกว้าง  
15 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 
400 เมตร ลึก 3 เมตร 

ขุดลอกหนองเข็ง บ้านนาแวง หมู่ 8  
ตำบลจานลาน อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ ปากกวา้ง 15 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร ลึก 3 เมตร 

362,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
พนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองเข็ง เพื่อพฒันาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

362,000 

28 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถังไฟเบอร์
กลาส บา้นโนนสำราญ  
หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวา้  
อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัไฟ
เบอร์กลาส บา้นโนนสำราญ หมู่ที ่8  
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหว้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบ
หอถังไฟเบอร์กลาส เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับ 
การอุปโภค บริโภค และการเกษตรในพืน้ที่  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนไม่น้อยกวา่ 70 
ครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกขา้วและพืชผัก  
ไม่น้อยกวา่ 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,700 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถังไฟเบอร์
กลาส ขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตร ด้วยระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านภูด่านกอย  
หมู่ที่ 6 ตำบลคำโพน  
อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบหอถงัไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านภูด่านกอย หมู่ที ่6 ตำบลคำโพน 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ  

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำโพน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบ
หอถังไฟเบอร์กลาส เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ มีเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 103 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

495,000 

30 ขุดลอกห้วยคันผักชี ขนาด 
กว้าง 20 เมตร ยาว 180 
เมตร ลึก 4 เมตร หมู่ 5 
บ้านโคกสารท่า  
ตำบลโคกสาร  
อำเภอชานุมาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกห้วยคันผักชี ขนาด กวา้ง 20 เมตร 
ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร หมู ่5  
บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร  
อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

496,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ชานุมาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่
ปลูกพืชผักสวนครัวและการปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า  
500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ขุดลอกหนองสาธารณะ
ป่าคึมหองบัว บ้านหนองทับ
ม้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองทับม้า 
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ขุดลอกหนองสาธารณะป่าคึมหองบัว  
บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองทับม้า  
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดปากกว้าง 60 
เมตร ก้นกว้าง 54 เมตร ลกึเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,860 ลูกบาศก์เมตร 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เสนางคนิคม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองสาธารณะป่าคึมหอง
บัว เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 954 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

32 ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ 
บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 6  
ตำบลโนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านคำสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 
ลูกบาศก์เมตร 

474,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชี พ.ร.ก. เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ บ้านคำสมบูรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่
ได้รับประโยชน์  จำนวน 894 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

474,000 

33 ขุดลอกสระน้ำหลุมหิน  
บ้านทับเมย หมู่ที่ 5  
ตำบลโนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกสระน้ำหลุมหิน บา้นทับเมย หมูท่ี่ 5  
ตำบลโนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 36 เมตร 
ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปรมิาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 9,360 ลูกบาศก์เมตร 

405,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระนำ้หลุมหิน บ้านทับเมย 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 746 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

405,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ขุดลอกหนองทิดขันตี บา้น
ห้วยไร่ หมู่ที ่1 ตำบลห้วยไร ่ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 45.00 เมตร ยาว 
102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 
เมตร หรือ มีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 8,970.00 
ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอกหนองทิดขันตี บา้นหว้ยไร่ หมู่ที ่1 
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 45.00 เมตร  
ยาว 102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร 
หรือ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 8,970.00 
ลูกบาศก์เมตร  

466,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองทิดขันตี บา้นห้วยไร่ 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 871 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

466,000 

35 ขุดลอกและขุดขยายสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 8  
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 30.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 2,230.00 
ลูกบาศก์เมตร  

ดลอกและขุดขยายสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8  
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 30.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 2,230.00 
ลูกบาศก์เมตร และงานขุดขยายสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ กวา้ง 40.00 เมตร  
ยาว 80.00 เมตรลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 7,040.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือ มีปริมาณดินขุดทั้งหมด
ไม่น้อยกวา่ 9,270.00 ลูกบาศก์เมตร  

401,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1 .โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกและขุดขยายสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแสง เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 871 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

401,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ขุดลอกกุดน้ำใส หมู่ที ่6  
บ้านนาสะแบง ตำบลพระ
เหลา อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากบนกว้าง
เฉลี่ย 45 เมตร ยาว 120 
เมตร ปากล่างกว้างเฉลี่ย 22 
เมตร ยาว 102 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.5 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 1,089 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกกุดน้ำใส หมู่ที ่6 บ้านนาสะแบง 
ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากบนกว้างเฉลี่ย 45 เมตร 
ยาว 120 เมตร ปากลา่งกวา้งเฉลี่ย 22 เมตร 
ยาว 102 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 1,089  
ลูกบาศก์เมตร 

436,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง 
อำเภอพนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกกุดน้ำใส เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

436,000 

37 ก่อสร้างระบบประปา  
แบบหอสูงขนาดความจ ุ 
10 ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ 1 ตำบลพระเหลา 
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปา แบบหอสูงขนาด
ความจุ 10 ลกูบาศก์เมตร หมู ่1  
ตำบลพระเหลา อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

38 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
จากโคกหมาหวิ ไปบา้น
เปือย ตำบลเปือย อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 4,770 
เมตร  

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากโคกหมาหวิ  
ไปบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางไม่น้อยกว่า 
4,770 เมตร  

3,688,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเปือย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเดินท่อระยะไกล ซ่ึงมีระบบประปา
บาดาลเดิมอยู่แล้วแต่มีท่อเมนส่งน้ำเพียง 1 กิโลเมตร 
การขยายท่อระบบส่งน้ำจะเพิ่มพื้นที่การเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอปุโภค บริโภค และ
เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้ง มกีลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกรรวม 4,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

3,688,000 

39 ขุดลอกห้วยแก หมู ่5 บา้น
ดงมะยาง ตำบลดงมะยาง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
13.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 
13,330.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกห้วยแก หมู ่5 บา้นดงมะยาง  
ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด  
กว้าง 13.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อย
กว่า 13,330.00 ลูกบาศก์เมตร 

489,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกห้วยแก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 469 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

489,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

40 ขุดลอกหนองเลิง บ้านกุงชยั 
หมู่ 10 ตำบลดงบัง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
80.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 
10,998.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองเลิง บ้านกุงชยั หมู ่10  
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 80.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 10,998.00 
ลูกบาศก์เมตร 

497,400 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองเลิง เพื่อพฒันาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตรให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิคุณภาพดแีละข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
470 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

497,400 

41 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ  
มข.2527 สันฝายสูง 1.00 
เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 
กว้าง 10.00 เมตร  
ลำห้วยเสียว (จุดที่ 2)  
บ้านปลาค้าวหมู่ที่ 2  
ตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ มข.2527  
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 
เมตร กว้าง 10.00 เมตร ลำห้วยเสียว  
(จุดที่ 2) บ้านปลาค้าว หมู่ที ่2  
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

418,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปลาค้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

418,000 

42 ขุดลอกหนองโนนใหญ ่
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 
180 เมตร ลึก 4 เมตร หมู่ 7  
บ้านโคกนกกระเต็น ตำบล
โคกสาร อำเภอชานุมาน 

ขุดลอกหนองโนนใหญ ่ขนาด กว้าง 20 
เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 4 เมตร หมู ่7  
บ้านโคกนกกระเต็น ตำบลโคกสาร  
อำเภอชานุมาน 

496,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ชานุมาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองโนนใหญ่เพือ่พัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวและการปศุสัตว์ 
ไม่น้อยกวา่ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างระบบประปา แบบ
หอสูงขนาดความจ ุ10 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ 10 ตำบล
พระเหลา อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปา แบบหอสูงขนาด
ความจุ 10 ลกูบาศก์เมตร หมู ่10 ตำบล
พระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที   

500,000 

44 ก่อสร้างประปา 
ถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านบก  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างประปาถังสูง  หมู่ที่ 2 บา้นบก  
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเสนางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 954 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที   

497,000 

45 ขุดลอกหนองหินคันหมู่ที ่14  
บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อำนาจเจริญ  

ขุดลอกหนองหินคันหมู่ที ่14 บ้านบก  
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เสนางคนิคม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองหินคัน เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์   
จำนวน 725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ขุดลอกลำหว้ยดูน  
บ้านอำนาจ หมู่ 6 ตำบล
อำนาจ อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด  
กว้าง 18.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,500.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกลำหว้ยดูน บ้านอำนาจ หมู ่6  
ตำบลอำนาจ อำเภอลอือำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 18.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500.00 
ลูกบาศก์เมตร 

496,400 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกลำห้วยดูน เพือ่พฒันาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,400 

47 ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์  
บ้านแมด หมู ่2 ตำบลแมด 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
40.00 เมตร ยาว 85.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 7,225.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์ บา้นแมด หมู่ 2 ตำบล
แมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาด กว้าง 40.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรอืปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 7,225.00 ลูกบาศก์เมตร 

357,300 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองคึกฤทธิ ์เพือ่พัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แกก่ลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ 862 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันท ี

357,300 

48 ขุดลอกหนองผักหนาม  
บ้านดงบัง หมู่ 1 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
9,180.00 ลูกบาศก์เมตร   

ขุดลอกหนองผักหนาม บา้นดงบัง หมู่ 1 
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 20.00 เมตร  
ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,180.00 
ลูกบาศก์เมตร   

415,200 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองผักหนาม เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แกก่ลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ 745 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

415,200 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 21/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ  
มข.2527 สันฝายสูง 1.00 
เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 
กว้าง 10.00 เมตร ลำหว้ย
เสียว (จุดที ่1) บ้านปลาค้าว
หมู่ที่ 2 ตำบลปลาค้าว 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ มข.2527  
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 
เมตร กว้าง 10.00 เมตร ลำห้วยเสียว  
(จุดที่ 1) บ้านปลาค้าวหมู่ที่ 2 ตำบลปลา
ค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปลาค้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ  
มข.2527 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 482 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

50 ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ มข.
2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร 
ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 
10.00 เมตร ลำห้วยตูม 
บ้านโนนดู่ หมู่ที ่12 ตำบล
สร้างนกทา อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น แบบ มข.2527  
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง  
2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร  
ลำห้วยตูม บ้านโนนดู่ หมู่ที ่12  
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 482 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

51 ขุดลอกลำหว้ยยางตอนบน  
ชุมชนนาดี หมู่ที่ 4  
ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากกว้างเฉลี่ย 
7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
9,707.60 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกลำหว้ยยางตอนบน ชุมชนนาดี  
หมู่ที่ 4 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปากกว้าง
เฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,707.60 ลูกบาศก์เมตร 

359,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกลำห้วยยางตอนบน เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,123 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

359,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 22/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ขุดลอกหนองเชือก บ้านผึ้ง 
หมู่ 4 ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากกว้าง  
35 เมตร ยาวไม่น้อยกวา่  
50 เมตรลึก 3 เมตร 

ขุดลอกหนองเชือก บ้านผึ้ง หมู ่4  
ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ปากกว้าง 35 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ลกึ 3 เมตร 

146,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
พนา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองเชือก เพือ่พัฒนาแหล่ง
น้ำสำหรับการเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 140 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

146,000 

53 ขุดลอกหนองสาธารณะ  
(หนองนาหมูน้อย) หมู่ที ่6  
ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 50.00 
เมตร ยาว 88.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
6,143.93 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองสาธารณะ (หนองนาหมูนอ้ย) 
หมู่ที่ 6 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 50.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขดุ 
ไม่น้อยกวา่ 6,143.93 ลูกบาศก์เมตร 

228,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองสาธารณะ  
(หนองนาหมูน้อย) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 354 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

228,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 23/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  
(ป่าช้าบา้นเหล่าหนาด)  
หมู่ที่ 7 ตำบลนาผือ  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ปากบนกว้าง 50 เมตร  
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 
เมตร หรือมีปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 7,680  
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ  
(ป่าช้าบา้นเหล่าหนาด)  หมู่ที่ 7  
ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ปากบนกวา้ง 50 เมตร 
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,680 
ลูกบาศก์เมตร 

300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกสระนำ้สาธารณะ  
(ป่าช้าบา้นเหล่าหนาด) เพื่อพัฒนาแหลง่น้ำสำหรับ
การเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 478 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

300,000 

55 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ  
(หนองโง่) หมู่ที่ 7  
ตำบลนาวัง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (หนองโง่) หมู่ที่ 
7 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 5,784 ลูกบาศก์เมตร 

352,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ  
(หนองโง่) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 523 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

352,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 24/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ขุดลอกหนองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านกุงชยั หมู ่13 
ตำบลดงบัง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาด กว้าง 38.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 
เมตร หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 4,200.00 
ลูกบาศก์เมตร    

ขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านกุง
ชัย หมู ่13 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด กว้าง 38.00 
เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,200.00 
ลูกบาศก์เมตร 

189,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ 
บ้านกุงชัย เพือ่พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลคุิณภาพดี
และข้าวหอมมะลอิินทรีย์ 576 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

189,000 

57 ขุดลอกหนองดอนปู่ตา บา้น
เหล่าเลิง หมู่ 2 ตำบลไร่ขี 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด  
กว้าง 40.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณขุดดิน 
ไม่น้อยกวา่ 6,480.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองดอนปู่ตา บา้นเหล่าเลิง หมู่ 2  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด กว้าง 40.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 6,480.00 
ลูกบาศก์เมตร 

320,500 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองดอนปู่ตา บ้านเหล่าเลิง 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดแีละข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์457 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

320,500 

58 ขุดลอกหนองขอน บ้านไร่ขี 
หมู่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลอื
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดกวา้ง 40.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร  
ลึก 3.00 เมตร ปริมาณขุด
ดินไม่น้อยกวา่ 4,440.00 
ลูกบาศก์เมตร  

ขุดลอกหนองขอน บ้านไร่ขี หมู่ 4 ตำบลไร่ขี 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 40.00 เมตร ยาว 40 ม. ลึก 
3.00 เมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 
4,440.00 ลูกบาศก์เมตร  

219,600 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองขอน บ้านไร่ขี เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรใหแ้กก่ลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดแีละข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์521 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

219,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างฝาย แบบ มข.2527  
บ้านม่วง หมู ่7 ตำบลโคก
กลาง ขนาดกว้าง 11 เมตร 
สันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้าง
สูง 3.00 เมตร 

ก่อสร้างฝาย แบบ มข.2527 บ้านม่วง หมู่ 7 
ตำบลโคกกลาง ขนาดกว้าง 11 เมตร  
สันฝาย 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
โคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดแีละข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์531 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,000 

60 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
ดอนปู่ตา หมู่ที ่3 ตำบลนา
วัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตา หมูท่ี่ 3  
ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 34 เมตร ยาว 55 
เมตร ลึก 2.5 เมตร ปริมาณดินขุด 
4,138.89 ลูกบาศก์เมตร 

137,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตา 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 229 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

137,000 

61 ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
ดอนปู่ตา หมู่ที ่6  
ตำบลนาวัง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน ์กวา้ง 
41 เมตร ยาว 127 เมตร ลึกเพิ่มขึ้น 1 เมตร 
ปริมาณดินขุด 4,207 ลูกบาศก์เมตร 

289,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตา
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร มเีกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 312 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

289,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ขุดลอกหนองหลวง หมู่ 14  
บ้านเสาเล้า ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
18.00 เมตร ยาว 32.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 
1,440.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองหลวง หมู่ 14 บา้นเสาเล้า 
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 18.00 เมตร  
ยาว 32.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณขุดดินไม่น้อยกวา่ 1,440.00 
ลูกบาศก์เมตร 

71,199 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองหลวง เพือ่พัฒนาแหล่ง
น้ำให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้วหอมมะลิคุณภาพ
ดีและข้าวหอมมะลอิินทรีย ์
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

71,199 

63 ขุดลอกหนองพะยอม หมู่ 8  
บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 
20.00 เมตร ยาว 85.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 
3,613.00 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองพะยอม หมู่ 8 บ้านเหล่าฝา้ย  
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 20.00 เมตร  
ยาว 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 3,613.00 
ลูกบาศก์เมตร 

178,600 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองพะยอม เพือ่พัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แกก่ลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิ
อินทรีย์ 421 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

178,600 

64 ขุดลอกหนองหวัช้าง หมู ่1  
บ้านดงมะยาง ตำบล 
ดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 40.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
3.00 เมตร ปริมาณขุดดิน 
ไม่น้อยกวา่ 9,250.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกหนองหวัช้าง หมู ่1 บา้นดงมะยาง 
 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
40.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  
3.00 เมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 
9,250.00 ลูกบาศก์เมตร 

457,500 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกหนองหัวชา้ง เพือ่พัฒนา
แหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้แกก่ลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและขา้วหอมมะลิ
อินทรีย ์
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

457,500 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 27/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ขุดลอกลำหว้ยนาแซง  
บ้านเหล่าเลิง หมู่ 2  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
กว้าง 13.00 เมตร  
ยาว 735.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปริมาณขุดดิน 
ไม่น้อยกวา่ 13,506.00 
ลูกบาศก์เมตร 

ขุดลอกลำหว้ยนาแซง บ้านเหล่าเลิง หมู ่2  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด กวา้ง 13.00 เมตร  
ยาว 735.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า 13,506.00 
ลูกบาศก์เมตร 

496,600 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลืออำนาจ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกลำห้วยนาแซง เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ำให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดีและขา้วหอมมะลิอินทรีย ์
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,600 

66 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0037 สายทาง  
แยกทางหลวง 212 – บา้น
หนองทับม้า  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0037 สายทาง แยกทางหลวง 
212 – บ้านหนองทับมา้ อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 6.00 เมตร   
ไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร  
ยาว 964 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,748 ตารางเมตร   

4,450,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว มัน
สำปะหลัง ออ้ย จำนวน 2,150 คน ประชาชนผู้ใช้
ถนน 3,230 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

4,450,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ปรับปรุงถนนปลอดภัยและ
ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ
อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ 
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ  

1. ปรับปรุงถนนปลอดภัยบริเวณอุทยานดง
ลิงดอนเจ้าปู่ อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
2. ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอุทยานดงลิง
ดอนเจ้าปู่ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  

3,000,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนและก่อสร้างลานจอด
รถบริเวณอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยว ได้จำนวน 500 คน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,293 คน และสรา้งอาชีพได ้9,659 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

3,000,000 

68 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวรรณโท (ช่วง 2)  
ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ ์
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวรรณโท (ช่วง 2) 
ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ ์ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่ 816 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 1,055 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

69 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เสนาจันทร์ ชุมชนยาง
พัฒนา ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสนาจันทร ์ 
ชุมชนยางพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 204 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างขา้งละ 0.25 เมตร 

125,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 1,023 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

125,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรี
หล้า ชุมชนเทศบาล 19 
ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีหล้า ชุมชน
เทศบาล 19 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 390 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร 

240,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ 305 คน ประชาชน 451 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

240,000 

71 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบุญหนา ชุมชนแสน
สวาสดิ์พัฒนา ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญหนา ชุมชนแสน
สวาสดิ์พัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร 

218,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 958 คน ประชาชน 1,197 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

218,000 

72 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยรุ่งทรัพย์ ชุมชม
เศรษฐกิจพัฒนา ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ ชุมชม
เศรษฐกิจพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
296 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่ 
1,184 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.25 เมตร 

726,500 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์  จำนวน 447 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

726,500 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 30/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อารีย์ (ตอ่จากเดิม) ชุมชน
ดอนแดงพัฒนา ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์(ต่อจากเดิม) 
ชุมชนดอนแดงพัฒนา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 812 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 717 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

74 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่ง
เมืองพัฒนา 1/1 (ช่วง2) 
ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา  
ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งเมืองพัฒนา 1/1 
(ช่วง2) ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
780 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

480,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 629 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

480,000 

75 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยโรงแรมภูน้ำฟา้  
ชุมชนทุ่งสว่าง ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงแรมภูนำ้ฟ้า 
ชุมชนทุ่งสว่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

370,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 712 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

370,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยถาวร ชุมชนดอนแดง
พัฒนา ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร ชุมชนดอน
แดงพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่ 680 
ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

420,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 739 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

420,000 

77 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยช่วยสุข (ช่วง2) ชุมชน
เทพมงคลเหนือ ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชว่ยสุข (ช่วง2)  
ชุมชนเทพมงคลเหนือ ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 204 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 816 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 617 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

78 ก่อสร้างถนน ลูกรัง  
ซอยรุ่งเรือง (ช่วงสุดท้าย)  
ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา  

ก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยรุ่งเรือง  
(ช่วงสุดท้าย) ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,650 ตารางเมตร 

200,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 474 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยพริกแกง (ช่วง 2) ชุมชน
สุขสำราญ ตำบลบุ่ง อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรกิแกง (ชว่ง 2) 
ชุมชนสุขสำราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 204 
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกวา่  
816 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร  มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 798 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

80 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเรืองเดช (ช่วง 2) ชุมชน
สุขสำราญเหนือ ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเรืองเดช (ช่วง 2) 
ชุมชนสุขสำราญเหนือ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
200 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

125,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 798 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

125,000 

81 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยแสนสวาสดิ ์5 ชุมชน
แสนสวาสดิ์ ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสวาสดิ์ 5 
ชุมชนแสนสวาสดิ์ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 110 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 440 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

270,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 1,017 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

270,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยหลังศาลาชุมชนแสน
สวาสดิ์พัฒนา (ตอ่ของเดิม) 
ชุมชนแสนสวาสดิ์พัฒนา 
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังศาลาชุมชน 
แสนสวาสดิ์พัฒนา (ต่อของเดิม) ชุมชนแสน
สวาสดิ์พัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 204 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 816 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 1,017 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

83 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยไตรมูล ชุมชนพุทธ
อุทยาน ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไตรมูล ชุมชนพทุธ
อุทยาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  
318 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

200,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 384 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

200,000 

84 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยจันดาพร ชุมชนศรี
มงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันดาพร ชุมชน 
ศรีมงคล ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 435 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

265,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 738 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

265,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนน คสล.  
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนสาธิตเทศบาล
เมืองอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 203 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 812 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.25 เมตร 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในพื้นที่ไดร้ับ
ประโยชน์ จำนวน 711 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสร้อย 
ตำบลจานลาน เส้นคำ
ประพฤติ ผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านสร้อย ตำบลจานลาน เส้นคำประพฤติ 
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านผึ้ง ตำบล
จานลาน เส้นเหนือบา้น  
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 
188 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752  
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านผึ้ง ตำบลจานลาน เส้นเหนือบา้น  
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นหน้าบ้านนายสงวน 
บำเพ็ญ ไปสหกรณ์ปฏิรูปทึ่
ดิน บ้านแสนสุข หมู่ 13 
ตำบลลือ อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบา้นนายสงวน 
บำเพ็ญ ไปสหกรณ์ปฏิรูปทึ่ดิน บา้นแสนสุข 
หมู่ 13 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

487,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

487,000 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายจ ูทองพูล - 
บ้านนายเสริม ญาติเจริญ 
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนายจู ทองพูล - บ้านนายเสริม ญาติเจริญ 
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

427,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

427,000 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสะโน - 
บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 8  
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองสะโน - บ้านน้ำเกลี้ยง หมู ่8 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

482,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นน้อยนาเวิน 
หมู่ที่ 10 - บ้านชะแงะ  
หมู่ที่ 4,12  
ตำบลโพนเมืองน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
น้อยนาเวิน หมู่ที่ 10  - บ้านชะแงะ  
หมู่ที่ 4,12 ตำบลโพนเมืองน้อย  
ระยะทาง 198 เมตร 

459,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,522 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

459,000 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นเหล่าพัฒนา 
หมู่ที่ 11 - บ้านคำขา่  
ตำบลโพนเมืองน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
เหล่าพัฒนา หมู่ที ่11 - บ้านคำข่า  
ตำบลโพนเมืองน้อย ระยะทาง 215 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,293 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหล่าขวาว 
หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมืองน้อย 
- บ้านโคกเลาะ  
ตำบลหนองแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เหล่าขวาว หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเมืองน้อย - 
บ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,209 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแอว
มอง หมู่ที่ 7 - บา้นชะแงะ 
หมู่ที่ 4, 12  
ตำบลโพนเมืองน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแอวมอง หมู่ที่ 7 - บา้นชะแงะ  
หมู่ที่ 4, 12 ตำบลโพนเมืองน้อยระยะทาง 
215 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,309 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง หวยวังคันแท 
บานทับเมย หมทูี่ 12 ตำบล
โนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 840.00 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ห้วยวังคันแท บ้านทบัเมย หมู่ที ่12 
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหนามแท่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 521 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 38/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บานโสกโดน 
- อางเก็บน้ำพุทธอุทยาน  
บานโสกโดน หมทูี่ 3 ตำบล
โนนหนามแทง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ ผิวจราจรกวาง 
4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังกวางขางละ 0.50 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
บ้านโสกโดน - อ่างเก็บนำ้พุทธอุทยาน  
บ้านโสกโดน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหนามแท่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหนามแท่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

489,000 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บานคำไหล - 
บานนาเรือง บานคําไหล  
หมูที่ 4 ตำบลโนนหนามแทง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร 

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
บานคำไหล - บานนาเรือง บานคําไหล  
หมูที่ 4 ตำบลโนนหนามแทง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 
ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหนามแท่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 425 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

489,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง บานทับเมย 
- บานรองคำ บานทับเมย 
หมูที่ 5 ตำบลโนนหนามแทง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ   
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
บานทับเมย - บานรองคำ บานทับเมย  
หมูที่ 5 ตำบลโนนหนามแทง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.50 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00  
ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหนามแท่ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 752 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

489,000 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคกช้างมะนาย 
หมู่ที่ 7 – หนองบัวใหญ ่
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 530.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,120.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โคกช้างมะนาย หมู่ที ่7 – หนองบัวใหญ ่
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที ่(รายละเอียดตามแบบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด) 

1,161,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยไร่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,256 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,161,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้นเทพ
สถิตย์ หมู ่12 ตำบลปา่ก่อ 
อำเภอชานุมาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านเทพสถิตย ์หมู่ 12 ตำบลป่าก่อ  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 149 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
745 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร พัฒนาเส้นทางแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านป่าก่อ
น้อย หมู่ 4 ตำบลป่าก่อ 
อำเภอชานุมาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านป่าก่อน้อย หมู่ 4 ตำบลป่าก่อ 
อำเภอชานุมาน ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วย
ฆ้อง หมู่ 5 ตำบลป่าก่อ 
อำเภอชานุมาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหว้ยฆอ้ง หมู่ 5 ตำบลปา่ก่อ  
อำเภอชานุมาน ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  
ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที ่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 745 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 150 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ก่อสร้างถนนลูกรัง ข้าง
โรงเรียนบ้านบก บา้นบก 
หมู่ที่ 2 ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างโรงเรียนบ้านบก 
บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรลูกรังอัดแน่น กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,520  
ตารางเมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเสนางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลกูรังเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วและประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 769 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

494,000 

104 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนา  
ผอ.สมภาส หมู่ที ่2 บา้นบก  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาผอ.สมภาส  
หมู่ที่ 2 บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรลูกรังอัดแน่น กวา้ง 6 เมตร  
ยาว 450 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,700 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเสนางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลกูรังเพื่อขนส่งสินค้า
เกษตร มีเกษตรกรผู้ปลูกขา้วและประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 769 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มคึมแสง หมู่ที่ 14 
บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มคึมแสง  
หมู่ที่ 14 บ้านบก ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเสนางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 725 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 
ตำบลไร่ขี ไปศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์
จังหวัด) อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกสวา่ง หมู่ 9 ตำบลไร่ขี ไปศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์จังหวัด) 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว167.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร เป็นถนนเข้าศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และมีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 765 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,200 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนจาน หมู่ 2 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโนนจาน หมู่ 2 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,243 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านจาน
ลาน - หมู่ 17 บา้นหนอง
ศาลา ตำบลจานลาน  
เส้นโปงนกเป้าและโนน
สำราญผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 188 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านจานลาน - หมู่ 17 บ้านหนองศาลา  
ตำบลจานลาน เส้นโปงนกเป้าและโนน
สำราญ ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร พร้อมลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
หัวลิง ตำบลจานลาน  
เส้นหน้าโรงสีชุมชน  
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 
บ้านหนองหวัลิง ตำบลจานลาน เส้นหนา้
โรงสีชุมชน ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร พร้อมลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 300 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านศรีคูณ 
ตำบลจานลาน เส้นศรีคูณ - 
หนองกระโยม ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
บ้านศรีคูณ ตำบลจานลาน เส้นศรีคูณ - 
หนองกระโยม ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร พร้อมลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางหน้าบา้นนาง
สุนทร แสนเลิง บ้านสาม
แยกชมพ ูหมู่ที ่6 ตำบล 
นาป่าแซง อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 188 
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างละ 
0.50 เมตร หรือพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
752 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
หน้าบ้านนางสุนทร แสนเลิง บ้านสามแยก
ชมพู หมู่ที่ 6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุม
ราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 188 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างละ  
0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 433 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาดน้อย –  
สำนักสงฆ์บ้านตาดน้อย  
หมู่ที่ 10 ตำบลหว้ย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด
น้อย - สำนกัสงฆ์บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 835 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

482,000 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าบา้นนางพิศ 
เช่ือมถนนลาดยาง บา้นคำ
ยานาง หมู่ที่ 8 ตำบลนาปา่
แซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
149 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้า
บ้านนางพิศ เชื่อมถนนลาดยาง บ้านคำยานาง 
หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 149 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 678 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าสบายดีรีสอร์ต 
บ้านนาถาวร หมู่ที่  
5 ตำบลนาปา่แซง อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ระยะทาง 149 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้า
สบายดีรีสอร์ต บา้นนาถาวร หมู่ที่ 5   
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 149 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 819 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขุมเหลก็  
หมู่ที่ 8 - บ้านชะแงะ  
หมู่ที่ 4, 12  
ตำบลโพนเมืองน้อย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ขุมเหล็ก หมู่ที ่8 - บ้านชะแงะ หมู่ที ่4, 12 
ตำบลโพนเมืองน้อย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,175 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 47/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเวยีงหลวง 
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเมืองน้อย 
- บ้านหนองสองห้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เวียงหลวง หมู่ที ่9 ตำบลโพนเมืองน้อย - 
บ้านหนองสองห้อง ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขุมเหลก็  
หมู่ที่ 2 - หนองขุมเหล็ก 
ตำบลโพนเมืองน้อย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ขุมเหล็ก หมู่ที ่2 - หนองขุมเหล็ก  
ตำบลโพนเมืองน้อย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนเมืองน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 310 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแกว้  
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
750 ตารางเมตร 

463,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 372 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

463,500 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 48/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแก้ว 
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น 
หนองแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก้ว  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 35 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
105 ตารางเมตร 

68,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 439 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

68,500 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงบัง หมู่ 3 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นดงบัง หมู่ 3 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,104 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 49/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนชี หมู่ 5 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านดอนชี หมู ่5 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,076 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

122 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาหมอมา้  
หมู่ที่ 7 สายหนองสิม  
ตำบลนาหมอมา้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
นาหมอม้า หมู่ที่ 7 สายหนองสิม  
ตำบลนาหมอมา้ อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
752 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาหมอม้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 523 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหมอม้า  
หมู่ที่ 7 สายบ่อขยะ  
ตำบลนาหมอมา้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 188 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้าง ขา้งละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
หมอม้า หมู่ที่ 7 สายบ่อขยะ ตำบลนาหมอม้า 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 188 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 752  
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาหมอม้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 482 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

124 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 
สายสะพานสองนาสัมพันธ์
เลียบลำเซบาย  
ตำบลนาหมอมา้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
หมอม้า หมู่ที่ 1 สายสะพานสองนาสัมพนัธ์
เลียบลำเซบาย ตำบลนาหมอม้า อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาหมอม้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 465 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 
สายหนองหา้  
ตำบลนาหมอมา้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
หมอม้า หมู่ที่ 1 สายหนองห้า  
ตำบลนาหมอมา้ อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาหมอม้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 386 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

126 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 1 
สายโนนค้อ ตำบลนาหมอม้า  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
หมอม้า หมู่ที่ 1 สายโนนค้อ  
ตำบลนาหมอมา้ อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาหมอม้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 532 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านป่ากอ่ 
หมู่ 1 ตำบลปา่กอ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านป่าก่อ หมู่ 1 ตำบลป่าก่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 120 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วยทม 
หมู่ 2 ตำบลปา่กอ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหว้ยทม หมู่ 2 ตำบลป่าก่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร พัฒนาเส้นทางขน่ส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนอง
แมงดา หมู่ 3 ตำบลป่าก่อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองแมงดา หมู่ 3 ตำบลปา่ก่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร พัฒนาเส้นทางขน่ส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้วและประชาชนใน
พื้นที่ 120 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วย
กระแสน หมู ่7 ตำบลป่ากอ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหว้ยกระแสน หมู่ 7 ตำบลป่ากอ่ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร พัฒนาเส้นทางขน่ส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้วและประชาชนใน
พื้นที่ 120 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างสถานี
วิทยุกระจายเสียงเดิม  
หมู่ที่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิค  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานี
วิทยุกระจายเสียงเดิม หมู่ที่ 15 บา้นนาไร่
ใหญ่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
สิริเสนางค์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 765 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้น นายจำนงค์ - 
นานายภา หมู่ที่ 1  
ตำบลโพนทอง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น  
นายจำนงค์ - นานายภา หมู่ที่ 1  
ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 594 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสว่าง - ภูเกษตร 
หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสว่าง - ภูเกษตร หมู่ที ่2 ตำบลโพนทอง   
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 867 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 54/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนางยอ - เมรุบ้าน
โป่งหิน หมู่ที่ 5  
ตำบลโพนทอง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางยอ - เมรุบ้านโป่งหิน หมู่ที่ 5  
ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนเพือ่ขนส่งสินค้าเกษตร 
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 594 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มยาง 
ตำบลจานลาน ถนนเส้น
หลักน้อยหม้อทอง ผวิจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านอุ่มยาง ตำบลจานลาน ถนนเส้นหลกั
น้อยหม้อทอง ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร พร้อมลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มยาง 
ตำบลจานลาน ถนนเส้น
หนองบัว ผวิจราจรกวา้ง  
4 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 752 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านอุ่มยาง ตำบลจานลาน ถนนเส้นหนอง
บัว ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 752 
ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์ จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 55/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาแวง 
ตำบลจานลาน เส้นโคกตา
เฒ่า - นานายถนอม ปามุทา  
ผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 149 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
745 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านนาแวง ตำบลจานลาน เส้นโคกตาเฒ่า - 
นานายถนอม ปามุทา  ผิวจราจร กวา้ง 5 
เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้นวินยัดี 
บ้านวินยัดี หมู่ที ่4 ตำบล 
นาป่าแซง อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านวินยัดี บา้นวินยัดี หมู่ที ่4 ตำบล 
นาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

491,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 641 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

491,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 56/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมบูรณ์ 
ชารีหอม – บ้านนายสีโห 
ลาภสาร หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองข่า อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
กว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายสมบูรณ์ ชารีหอม - บ้านนายสีโห ลาภสาร 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 555 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,400 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านโคกค่าย  
หมู่ที่ 2 ถึง วัดป่านาคู  
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข่า 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
กว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบา้น
โคกค่าย หมู่ที่ 2 ถึงวัดป่านาคู หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
กว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 618 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,400 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 57/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

141 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 เรียบคลอง
ชลประทานบ้านโพธิ์ศิลา 
ตำบลโนนโพธิ์  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
เรียบคลองชลประทานบ้านโพธิ์ศิลา  
ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลโนนโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 622 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

142 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนเส้นบ้าน
ดงสวางไปบ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนโพธิ์ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
ถนนเส้นบ้านดงสวางไปบ้านดอนดู่ หมูท่ี่ 7  
ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 524 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

143 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 จาก
ถนนลาดยางไปเชื่อมบ้าน
นายคงคา ตำบลโนนโพธิ ์
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
จากถนนลาดยางไปเชื่อมบ้านนายคงคา 
ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 612 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

144 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ตำบลโนนโพธิ์  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
เส้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโนนโพธิ์  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแกว้  
หมู่ที่ 5 - หนองต้นโพธิ์ 
ตำบลหนองแกว้  
อำเภอหวัตะพาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแกว้ หมู่ที่ 5 - หนองต้นโพธิ ์ 
ตำบลหนองแกว้ อำเภอหัวตะพาน  

473,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 811 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

473,800 

146 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 893 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

147 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 772 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

148 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 694 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านจอก หมู ่7 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นจอก หมู่ 7 ตำบลดงบัง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 987 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านจอก หมู ่16 ตำบล 
ดงบัง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นจอก หมู่ 16 ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 578 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งหิน - ภวูัด 
หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโป่งหิน - ภูวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง 503 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโน - คันหิน 
หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอ
เสนางคนิคม จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองโน - คันหิน หมู่ 6 ตำบลโพนทอง 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง 666 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ้านน้อยดอกหญ้า 
- ภโูพนทอง หมู่ที ่8  
ตำบลโพนทอง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บ้านน้อยดอกหญา้ - ภโูพนทอง หมู่ที่ 8   
ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง 653 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ้านนายญาต ิ- 
สหกรณ์ยางพารา หมู่ที ่10 
ตำบลโพนทอง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บ้านนายญาติ - สหกรณ์ยางพารา หมู่ที ่10  
ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง 953 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

155 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลโนนโพธิ ์
ไปบ้านโนนใจดี ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
ไปบ้านโนนใจดีตำบลบุ่ง ตำบลโนนโพธิ์ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 372 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านบ๋าเจริญ  
หมู่ที่ 7 ภายในหมูบ่้าน 
บ้านบ๋าเจริญ  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านบ๋าเจริญ หมู่ที ่7 ภายในหมูบ่้าน 
บ้านบ๋าเจริญ ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 258 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านโนนดู่ - บา้น
หนองแฝก บา้นโนนดู่  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบา้น
โนนดู่ - บ้านหนองแฝก บา้นโนนดู่  
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 485 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านคำไผ่ 
หมู่ 8 ตำบลปา่กอ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านคำไผ่ หมู ่8 ตำบลปา่ก่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนเพือ่ขนส่งสินค้าเกษตร 
พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที่ 200 ครวัเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านทอง
ศิลา หมู่ 9 ตำบลป่าก่อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านทองศิลา หมู ่9 ตำบลป่ากอ่ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 64/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านพิทักษ์
ไทย หมู่ 10 ตำบลป่าก่อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านพิทกัษ์ไทย หมู่ 10 ตำบลป่ากอ่ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตำบลป่าก่อ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 200 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นจากวัดป่านาคู  
หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองหิน  
หมู่ที่ 8 หมู่ที ่2 ตำบลหนอง
ข่า อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 850 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากวัด
ป่านาคู หมู่ที ่2 ถึงบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850  
ตารางเมตร 

496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 873 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,400 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 65/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองสะโน - 
บ้านนาผาง บา้นหนองสะโน 
หมู่ที่ 8 ตำบลห้วย อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
สะโน - บ้านนาผาง บา้นหนองสะโน หมู่ที่ 8 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

338,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 630 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

338,000 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสว่างใต้ - บ้าน
น้อยนาดี บ้านสวา่งใต้  
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสว่างใต้ - บ้านนอ้ยนาดี บา้นสว่างใต้ 
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 593 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

164 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพ่อเสา - นานาย
สุริยัน บ้านหว้ย หมู่ที ่1 
ตำบลห้วย  
อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 105 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านพ่อเสา - นานายสุริยัน บา้นหว้ย  
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร 

254,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 761 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

254,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 66/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร 
 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 801 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

166 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 327 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

167 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 691 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

168 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายประยงค์ 
- บ้านโคกกลาง  
บ้านห่องเตย หมู่ที่ 5  
ตำบลนาเวียง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นายประยงค์ - บา้นโคกกลาง บ้านห่องเตย 
หมู่ที่ 5 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเวียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย และมันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 651 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายอุทรณ์ - 
บ้านนายวิโรจน ์บ้านนาเวียง 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง 
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นายอุทรณ์ - บ้านนายวิโรจน ์บ้านนาเวยีง 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเวียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย และมันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 651 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนานายสมพงษ์ - 
นายชัยณรงค์ บ้านโนน
หนามแท่ง หมู่ที ่6 ตำบล 
นาเวียง อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา 
นายสมพงษ์ - นายชัยณรงค์ บ้านโนนหนาม
แท่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเวยีง  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเวียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย และมันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 485 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนางนิยม – นา
นายเสมียน บ้านโนนสูง  
หมู่ที่ 8 ตำบลนาเวียง 
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนางนิยม - นานายเสมียน บา้นโนนสูง 
หมู่ที่ 8 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาเวียง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด 
อ้อย และมันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 532 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านสร้างนกทา - 
บ้านหนองบัว  
บ้านสร้างนกทา  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านสร้างนกทา - บ้านหนองบัว  
บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 236 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

173 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านสร้างนกทา - 
บ้านโคกก่อง บ้านสร้างนกทา 
ตำบลสร้างนกทา  อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านสร้างนกทา - บ้านโคกกอ่ง  
บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 236 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านบ๋าเจริญ - 
บ้านโนนดู่ บา้นบ๋าเจริญ 
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านบ๋าเจริญ - บ้านโนนดู่ บา้นบ๋าเจริญ 
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 340 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วย 
ทมน้อย หมู ่11 ตำบลปา่กอ่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหว้ยทมน้อย หมู่ 11 ตำบลป่ากอ่ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์ 
จำนวน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านนาหว้ย
ทราย หมู ่13 ตำบลปา่ก่อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านนาห้วยทราย หมู่ 13 ตำบลป่ากอ่ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์ 
จำนวน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านพิทกัษ์ไทย - บา้น
ห้วยทมนอ้ย    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพทิักษ์
ไทย - บา้นหว้ยทมน้อย    

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์ 
จำนวน 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณดอนเจ้าปู ่ 
บ้านหินกอง หมู่ที่ 9  
ตำบลนาหว้า  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ดอนเจ้าปู่ บา้นหินกอง หมู่ที่ 9  
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร 
ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหว้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 986 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

179 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นสี่แยกบ้านอู่สะเภา  
ไปหน้าสนามชนไก่ บา้นอู่
สะเภา หมู ่10 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นสี่แยกบ้านอู่สะเภา 
ไปหน้าสนามชนไก่ บา้นอู่สะเภา หมู่ 10 
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

493,600 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 735 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

493,600 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

180 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นหน้าฟาร์มถั่วงอก  
นายฎาวุฒิ พรมนต์ บ้าน
ฤกษ์อุดม หมู่ 7 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าฟาร์มถั่วงอก 
นายฎาวุฒิ พรมนต์ บ้านฤกษอ์ุดม หมู ่7 
ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ 

490,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 393 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

490,000 

181 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาผาง - หนองกุง 
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ  
กว้าง 3 เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนาผาง - หนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลหว้ย 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

488,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,060 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

488,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นจากป่าช้า
สาธารณะบา้นนาคำไปถึงที่
นานางเพ็ง เข็มกลาง 
บ้านนาคำ หมู่ 4 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจาก
ป่าช้าสาธารณะบา้นนาคำไปถึงที่นานางเพ็ง 
เข็มกลาง บ้านนาคำ หมู ่4 ตำบลลอื  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 740 
ตารางเมตร 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 470 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,000 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สาย11) หมู่ที่ 1 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย11) 
หมู่ที่ 1 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

497,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร พัฒนาเส้นทางขนวส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้วและประชาชน 
ในพื้นที่ 976 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

497,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สาย 14) หมู่ที ่2 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย14) 
หมู่ที่ 2 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 470 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

495,000 

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สาย17) หมู่ที่ 3 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย17) 
หมู่ที่ 3 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 667 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

495,000 

186 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคำพระ ผวิจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 469 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

187 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น หมู ่8 
ตำบลคำพระ อำเภอหัว
ตะพาน ผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 188 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลคำพระ  
อำเภอหวัตะพาน ผวิจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 188 เมตร หรือพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 419 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

188 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้นท่ายาง
ชุม หมู่ที่ 8 จุดที่ 2  
ตำบลคำพระ  
อำเภอหวัตะพาน ผวิจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านท่ายางชุม หมู่ที ่8 จุดที ่2  
ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 419 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านดอนหวาย - 
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 
บ้านดอนหวาย  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบา้น
ดอนหวาย - โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 
บ้านดอนหวาย ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 325 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านสร้างนกทา - 
บ้านดอนหวาย  
บ้านสร้างนกทา 
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านสร้างนกทา - บ้านดอนหวาย   
บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 369 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านบาก - บา้น
หนองแฝก บา้นบาก  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นบ้านบาก - บ้านหนองแฝก บา้นบาก     
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 487 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำนอ้ย - บ้าน
โสกใหญ่ หมู ่5 ตำบลห้วย 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำน้อย 
- บ้านโสกใหญ ่หมู่ 5 ตำบลหว้ย อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 816 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

193 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นหน้าบ้านนางสุวรรณ 
พรมแสง ไปหน้าบ้านนาง
ถาวร คูณวงค์ บ้านฤกษอ์ุดม  
หมู่ 7 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบา้นนางสุวรรณ 
พรมแสง ไปหน้าบ้านนางถาวร คูณวงค์ 
บ้านฤกษอ์ุดม หมู ่7 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 

495,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลลือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 917 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

495,000 

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้นยาง
เครือพัฒนา บ้านยางเครือ
พัฒนา หมู่ที ่7  
ตำบลนาป่าแซง  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านยางเครือพัฒนา บ้านยางเครือพัฒนา 
หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 185 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน ์จำนวน 672 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

489,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาดน้อย  
หมู่ที่ 10 ตำบลหว้ย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดน้อย หมู่ที่ 10 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ 517 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,000 

196 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าวัดบุบผาไปบา้น
คำเจริญ ตำบลคำพระ 
อำเภอหวัตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญผวิจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 188 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หน้าวัดบุบผาไปบ้านคำเจริญ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 188 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร 
 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,311 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

197 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทา่ยางชุม  
หมู่ที่ 9 ตำบลคำพระ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 188 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 752  
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านท่ายางชุม หมู่ที ่9 ตำบลคำพระ  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  
188 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตร มีเกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที่ไดร้ับประโยชน์ 
จำนวน 420 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

198 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนน
ลูกรัง (สาย 10) หมู่ที่ 4 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง (สาย 10) 
หมู่ที่ 4 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

247,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง 
และประชาชนในพื้นที ่417 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

247,000 

199 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนน
ลูกรัง (สาย35) หมู่ที ่5 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง (สาย35) 
หมู่ที่ 5 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

48,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง 
และประชาชนในพื้นที ่448 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันท ี 

48,000 

200 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนน
ลูกรัง (สาย36) หมู่ที ่6 
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง (สาย36) 
หมู่ที่ 6  ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

37,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่สีสุก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนลกูรัง เพื่อขนส่งสินค้า
เกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย มันสำปะหลัง 
พืช ผัก ผลไม้ และประชาชนในพื้นที ่1,025 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

37,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเนินกรุง - 
สหกรณ์ หมู่ 6  
ตำบลหนองสามสี  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเนินกรุง - สหกรณ์ หมู่ 6  
ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสามส ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
อ้อย มันสำปะหลัง พืช ผัก ผลไม้ และประชาชน 
ในพื้นที่ 954 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,000 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหว้ยฆอ้ง - บ้าน
ทองศิลา    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหว้ย
ฆ้อง - บา้นทองศิลา    

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง พืช ผัก ผลไม้ และประชาชนในพื้นที่ 
150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่าก่อน้อย - 
ชลประทานห้วยแจ้ง    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
ป่าก่อนอ้ย - ชลประทานหว้ยแจ้ง    

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากอ่ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 80/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล - บ้าน
นายวัชรินทร์ ลาโคน หมู่ที ่7 
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - บา้น
นายวัชรินทร์ ลาโคน หมู่ที ่7 ตำบลห้วย 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

479,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ 814 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

479,000 

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้นสามัคคี 
บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2  
ตำบลนาป่าแซง  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 187 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
745 ตารางเมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านสามัคคี บา้นสามัคคี หมู่ที่ 2  
ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ผวิจราจรกวา้ง  
4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ 900 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 81/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางจากบ้านนา
ตากล้า หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสงยาง 
หมู่ที่ 7 หมู่ที ่5 ตำบลหนอง
ข่า อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
จากบา้นนาตากล้า หมู่ที่ 5 ถึงบ้านสงยาง 
หมู่ที่ 7 หมู่ที ่5 ตำบลหนองข่า  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้าง  
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าวและ
ประชาชนในพื้นที่ 481 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,400 

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเนินกรุง - ป่าชา้ 
หมู่ 6 ตำบลหนองสามสี 
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนิน
กรุง - ปา่ช้า หมู่ 6 ตำบลหนองสามสี 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสามส ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และประชาชนในพื้นที่ 
954 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 82/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองดินดำ - 
ห้วยสะแบก หมู่ 3  
ตำบลหนองสามสี  
อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ดินดำ - ห้วยสะแบก หมู ่3  
ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสามส ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ยางพารา และประชาชนในพื้นที่  
280 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,000 

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมสะอาด - 
สหกรณ์ หมู่ที่ 5  
ตำบลหนองสามสี  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสมสะอาด - สหกรณ์ หมู่ที ่5  
ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสามส ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ยางพารา และประชาชนในพื้นที่ 
1,199 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 83/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางจากบ้านนาย
สุนทร ป้อมหิน ถึงบา้นนาย
บุญทัน ทิพอุต หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองข่า  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ทางกว้าง ขา้งละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
จากบา้นนายสุนทร ป้อมหิน ถึงบ้านนายบุญ
ทัน ทิพอุต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองข่า อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
850 ตารางเมตร 

496,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลหนองข่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ยางพารา และประชาชนในพื้นที่  
514 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,400 

211 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าบา้น 
นายวีระ บ้านโนนสำราญ  
หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวา้  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 
เมตร ระยะทาง 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หน้าบ้านนายวีระ บา้นโนนสำราญ หมูท่ี่ 8 
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 188 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหว้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่466 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

212 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณชุมชนป่าขี้ตุ่น บา้น
ห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบล
นาหวา้ อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
149 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชน
ป่าขี้ตุ่น บา้นห้วยงูเหลือม หมู่ที ่5  
ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 149 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหว้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่854 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

213 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนวังบอน –  
ภูเกษตร หมู่ที ่6 ตำบล
หนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 
วังบอน -  ภูเกษตร หมู่ที ่6 ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไฮ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่606 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

214 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนภูพนมดี - 
อ่างห้วยแจ้ง หมู่ที ่3  
ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 
ภูพนมดี - อ่างห้วยแจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ 
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไฮ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,209 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสว่างเหนือ  
ไปบ้านโคกพระ  
ตำบลนาป่าแซง หมู่ที่ 4  
บ้านสว่างเหนือ ตำบลหว้ย 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง
เหนือ ไปบ้านโคกพระ ตำบลนาปา่แซง  
หมู่ที่ 4 บ้านสว่างเหนือ ตำบลหว้ย อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่833 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,000 

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนชาด - บา้น
แก้งลิง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วย 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
ชาด - บ้านแก้งลิง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วย 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

482,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลห้วย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่732 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

482,000 

217 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนโนนม่วง –  
นาพ่อใหญ่เอ็ม หมู่ที่ 7  
ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน
โนนม่วง - นาพอ่ใหญ่เอ็ม หมู่ที ่7  
ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไฮ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่553 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนนาพ่อใหญ่ด ี- 
นาจารเติม หมู่ที ่8  
ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนนา
พ่อใหญ่ดี - นาจารเติม หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
ไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไฮ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่519 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

500,000 

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองนกหอ 
หมู่ 2 ไปบ้านดงมะยาง  
หมู่ 1 ตำบลดงมะยาง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น 
หนองนกหอ หมู่ 2 ไปบา้นดงมะยาง หมู่ 1 
ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวดั
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855.00 
ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่898 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 87/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านดงมะยาง  
หมู่ 1,5 ตำบล ดงมะยาง  
ไปบ้านเครือซูด หมู่ 10 
ตำบลโคกกลาง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 141.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
846.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ดงมะยาง หมู่ 1,5 ตำบลดงมะยาง ไป 
บ้านเครือซูด หมู่ 10 ตำบลโคกกลาง อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย 
เรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 846.00 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว มัน
สำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่843 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

497,700 

221 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแคน 
หมู่ 3 ตำบลดงมะยาง  
ไปบ้านเหล่าน้อย ตำบลโค 
กกลาง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแคน หมู่ 3 ตำบลดงมะยาง ไปบ้าน
เหล่าน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่755 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 88/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเครือซูด  
หมู่ 10 ตำบลโคกกลาง  
ผ่านวัดป่าเครือซูดศรัทธา
ธรรม อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
141.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 846.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เครือซูด หมู่ 10 ตำบลโคกกลาง ผ่านวดัป่า
เครือซูดศรัทธาธรรม อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 141.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
846.00 ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโคกกลาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่665 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

497,700 

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหล่านอ้ย 
หมู่ 2 ตำบลโคกกลาง 
ทางเข้าหนองหัวชา้ง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เหล่าน้อย หมู่ 2 ตำบลโคกกลาง ทางเขา้
หนองหัวช้าง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโคกกลาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่765 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 89/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนจาน หมู่ 
2 ไปบ้านดงบัง หมู่ 3 ตำบล
ดงบัง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00  
ตารางเมตร 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนจาน หม่ 2 ไปบา้นดงบัง หมู่ 3 ตำบลดง
บัง อำเภอลอือำนาจ จังหวัดอำนาจเจรญิ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่964 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

225 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านกุงชยั หมู ่10 
ตำบลดงบัง ผ่านวัดปุญญา
ภัสส์ธรรมะนิมิต ตำบลดงบัง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
กุงชัย หมู ่10 ตำบลดงบัง ผ่านวัดปุญญา
ภัสส์ธรรมะนิมิต ตำบลดงบัง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,065 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 90/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านกุงชยั หมู ่13 
ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (นายวรวุฒิ สุดา
ชม) ตำบลดงบัง หมู่ 13 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
กุงชัย หมู ่13 ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (นายวรวุฒิ สุดาชม) ตำบลดงบัง 
หมู่ 13 อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872.00 
ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่987 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

227 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านไร่ขี ผ่าน
สะพานข้ามห้วยจันลัน  
บ้านเหล่าเลิง หมู่ 2  
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ไร่ขี ผ่านสะพานขา้มหว้ยจันลัน บ้านเหล่า
เลิง หมู่ 2 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและประชาชนในพื้นที ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

228 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวดง หมู ่3 
(ชอยเลิงถ่ม) ตำบลเปือย 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ไปศูนย์เรียนรู้
หม่อนไหม ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 167.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
835.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวัดง 
หมู่ 3 (ชอยเลิงถ่ม) ตำบลเปือย อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปศูนย์เรียนรู้
หม่อนไหม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเปือย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,134 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 

229 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านศาลา ไปบ้าน
แมด ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ศาลา ไปบ้านแมด ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,004 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บา้น  
บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบล
แมด ผ่านประปาหมู่บา้น  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บา้นศาลา หมู่ 11 ตำบลแมด  
ผ่านประปาหมูบ่้าน อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,184 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหล่าฝ้าย หมู่ 7 ตำบลแมด 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นเหล่าฝ้าย หมู่ 7 ตำบลแมด 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,234 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนำ้
ซับ หมู่ 5 ตำบลแมด อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นน้ำซับ หมู่ 5 ตำบลแมด 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่531 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
แมด หมู่ 9 ตำบลแมด 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นแมด หมู่ 9 ตำบลแมด อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,654 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 94/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแมด หมู่ 3 
ตำบลแมด ไปบ้านจอก 
ตำบลดงบัง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
แมด หมู่ 3 ตำบลแมด ไปบา้นจอก ตำบลดง
บัง อำเภอลอือำนาจ จังหวัดอำนาจเจรญิ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,238 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 

235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านอำนาจ หมู ่1 
สายบ้านโนนไฮ - บา้นยาง
ช้า ตำบลอำนาจ อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
อำนาจ หมู่ 1 สายบ้านโนนไฮ - บา้นยางช้า 
ตำบลอำนาจ อำเภอลอือำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 835.00 
ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลอำนาจ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่982 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

236 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหวัดง หมู่ที่ 
10 ตำบลเปือย อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ไปบ้านเศรษฐี ตำบลเหล่า
บก อำเภอมว่งสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี   
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลเปือย อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปบ้านเศรษฐี 
ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวดั
อุบลราชธาน ีขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเปือย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,356 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี ไป
สำนักสงฆ์ อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 218.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นไร่ขี หมู่ที ่4 ตำบลไร่ขี ไป
สำนักสงฆ์ อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872.00 
ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,076 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเหล็กภายในหมู่บา้น 
บ้านนาล้อม หมู่ที่ 8 ตำบล
ไร่ขี จากโรงสีข้าวไปสะพาน
คอนกรีต อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน บ้านนาลอ้ม หมู่ที ่8 ตำบล
ไร่ขี จากโรงสีข้าวไปสะพานคอนกรีต อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,026 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเหล็ก สายบ้านนางจิต
นา  อำนาจวรรณพร ไปวัด
ป่านาล้อม ตำบลไร่ขี  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 285.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก สาย
บ้าน นางจิตนา  อำนาจวรรณพร ไปวัดป่า
นาล้อม ตำบลไร่ขี  อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,016 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 97/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัดดงมะยาง 
หมู่ 5 ตำบลดงมะยาง 
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ไปอำเภอหัว
ตะพาน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 141.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
846.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขา้งวัด 
ดงมะยาง หมู่ 5 ตำบลดงมะยาง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปอำเภอหวั
ตะพาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
141.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 846.00 
ตารางเมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่880 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

497,700 

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลดง
มะยาง อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปซอย 
98 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 285.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบล 
ดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปซอย 98  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่961 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 98/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

242 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแย หมู่ 6 
ตำบลดงมะยาง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ไปตำบลโคกกลาง  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
แย หมู ่6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปตำบลโคกกลาง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลดงมะยาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่789 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าวัดป่ากุลเชษโฐ 
ตำบลโคกกลาง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ไปอำเภอเมือง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
วัดป่ากุลเชษโฐ ตำบลโคกกลาง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปอำเภอเมือง 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลโคกกลาง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่779 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 99/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านศาลา หมู ่8 
ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จาก
แยกหนองบกไปสามแยก
หนองหนองมะเขือ  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 855.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ศาลา หมู่ 8 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากแยกหนองบกไป
สามแยกหนองหนองมะเขือ ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่729 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองยศ 
หมู่ 4 ตำบลแมด  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ไปวัดป่าหนอง
ยศ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 285.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านหนองยศ หมู่ 4 ตำบลแมด อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปวัดป่า
หนองยศ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ  
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่959 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 100/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหล่าฝา้ย  
หมู่ที่ 10 ตำบลแมด  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ไปหนองม่วง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลแมด อำเภอลอื
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปหนองมว่ง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่864 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหล่าฝา้ย หมู่
ที่ 7 ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
ไปฝายน้ำล้นหว้ยอีนาง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 872.00   
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เหล่าฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปฝายน้ำลน้
ห้วยอีนาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872.00 
ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่838 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านแมด หมู่ที ่3 
ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปฮอง
ไผ่ ตำบลแมด ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
แมด หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปฮองไผ่ ตำบลแมด 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตรยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่788 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแมด หมู่ที่ 3 
ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากข้าง
วัดแมดนอกไปบา้นน้ำทว่ม 
ตำบลเปือย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
แมด หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากข้างวัดแมดนอกไป
บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,198 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านแมด 
หมู่ที่ 1 ตำบลแมด อำเภอ
ลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ ไปดง
สีบู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านแมด หมู่ที่ 1 ตำบลแมด  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ไปดงสีบู ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,328 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 

251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านแมด 
หมู่ที่ 2 ตำบลแมด อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไปบ่อนำ้เก่า
ประจำหมู่บา้น ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 167.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 835.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านแมด หมู่ที่ 2 ตำบลแมด อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จากศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ไปบ่อน้ำเกา่ประจำหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,193 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นแมด หมู่ที่ 9 
ตำบลแมด ไปบ้านนำ้ซับ 
ตำบลแมดขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 340.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
แมด หมู่ที่ 9 ตำบลแมด ไปบา้นน้ำซับ 
ตำบลแมดขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

496,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,073 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

496,300 

253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านกุงชัย 
หมู่ที่ 11 ตำบลดงบัง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ ผ่านหอประปา
ประจำหมู่บา้น ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 218.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านกุงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลดงบัง อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผา่นหอ
ประปาประจำหมู่บา้น ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 218.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่928 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 104/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายบ้านหนองยาง 
หมู่ 6 ตำบลดงบัง   
อำเภอลืออำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ จากโรงเรียน
บ้านหนองยางผ่านประปา
หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 218.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
872.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
หนองยาง หมู ่6 ตำบลดงบัง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จากโรงเรียน
บ้านหนองยางผ่านประปาหมู่บ้าน ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเกลี่ย
เรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร 

499,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่800 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

499,300 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 105/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านไร่ขี หมู ่5 
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จาก
ศาลาประชาคมไป ตำบลดุม
ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 835.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ไร่ขี หมู่ 5 ตำบลไร่ขี อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากศาลาประชาคมไป 
ตำบลดุมใหญ่ อำเภอมว่งสามสิบ จังหวดั
อุบลราชธาน ีขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 835.00 
ตารางเมตร 

498,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ขี 

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,223 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

498,200 

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวดง หมู ่10 
ตำบลเปือย อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
จากถนนหน้าวัดอัมพวันไป
หนองใต้ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 285.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
855.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวัดง 
หมู่ 10 ตำบลเปือย อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากถนนหน้าวัดอัมพ
วันไปหนองใต้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855.00 
ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเปือย 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
มันสำปะหลัง และประชาชนในพื้นที ่1,195 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 106/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

257 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านกุดสิม หมู ่8 - บ้าน
อำนาจ หมู่ 6  
ตำบลโคกกลาง อำเภอลือ
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
855.00 ตารางเมตร  

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดสิม หมู ่8 - บ้าน
อำนาจ หมู่ 6 ตำบลโคกกลาง  
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลกูรังไหล่ทาง
เกลี่ยเรียบข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร 

494,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
โคกกลาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง 152 คน และประชาชนใน
พื้นที่ 324 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที  

494,800 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 107/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

258 พัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรของชุมชน 
(กลุ่มปลูกตะไคร้บ้านนาเยยี 
ตำบลนายม อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ)   

พัฒนาน้ำบาดาลพื่อการเกษตร 
- บ่อบาดาลขนาด 6 นิว้ จำนวน 6 บ่อ 
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 6 
ชุด ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์6 ชุด เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 6 ชุด หอถังเหล็กเกบ็น้ำ
ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 120 
ลูกบาศก์เมตร 2 ชุด ระบบกระจายนำ้และ
ป้ายโครงการ เพือ่รองรับการผลิตสินค้า
เกษตรของชุมชน (กลุ่มปลูกตะไคร้บ้านนา
เยีย หมู่ที ่4 ตำบลนายม อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ)  

13,313,100 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 6 บ่อ และสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมหอถังสูงและระบบกระจายนำ้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตที่เป็นสินค้าสำคัญในชุมชนบ้านนาเยยี 
ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทีท่ำเกษตร
อินทรีย์ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
เศษ ปลูกตะไคร้ พริก ขา่ มันสำปะหลัง ที่มีผลผลิต
ส่งให้กับโรงงานพริกแกง ซ่ึงผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จำเป็นต้องขยายไปยังพื้นที่รอบๆ
เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตตามที่ต้องการ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิสาหกิจชุมชน  
จำนวน 28 กลุ่ม 350 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

13,313,100 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

259 พัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรของชุมชน 
(กลุ่มปลูกตะไคร้บ้านห้วย
ร่องคำ ตำบลกุดปลาดกุ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ) 

พัฒนาน้ำบาดาลพื่อการเกษตร- บ่อบาดาล
ขนาด 6 นิว้ จำนวน 6 บ่อ เครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 6 ชุด ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 6 ชุด เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง 6 ชุด หอถังเหล็กเก็บนำ้ชนิด
รักษาแรงดัน ขนาดความจ ุ120 ลูกบาศก์
เมตร 2 ชุด ระบบกระจายนำ้และป้าย
โครงการ เพื่อรองรับการผลิตสินค้าเกษตร
ของชุมชน (กลุ่มบ้านห้วยร่องคำ  ตำบลกุด
ปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวดั
อำนาจเจริญ ) จำนวน 1 แห่ง 

13,313,100 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทีจ่ำเป็นสำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน โดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 6 บ่อ และสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูงและระบบกระจายนำ้
เพื่อเพิ่มผลผลิตที่เป็นสินค้าสำคัญในชุมชนบ้านห้วย
ร่องคำ ตำบลกุดปลาดกุ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
ที่ทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ 
พื้นที่ 500 ไร่เศษ ปลูกตะไคร้ พริก ข่า มันสำปะหลัง 
ที่มีผลผลิตส่งให้กับโรงงานพริกแกง ซ่ึงผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ จำเป็นต้องขยายไปยัง
พื้นที่รอบๆ เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตตามที่ต้องการ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิสาหกิจชุมชน  
จำนวน 28 กลุ่ม 350 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

13,313,100 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

260 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ทักษะการประกอบอาชพีใน
ชุมชน 

1. กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น สรา้งอาชีพ รายได ้
พึ่งตนเองแบบยั่งยืน วงเงิน 1,150,800 บาท 
2. กิจกรรม ผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และ
บริการชุมชนออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงิน 724,500 บาท 
3. การลงพื้นที่ติดตามผลการประกอบอาชีพ
ผู้ที่เข้ารับการอบรม วงเงิน 8,100 บาท  
4. การสัมมนาถอดบทเรียนกิจกรรมและ
ประเมินผลโครงการร่วมกัน  
วงเงิน 32,050 บาท 

1,915,450 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและบริการ โดยการ
อบรมเนื้อหา (1) การผลิตถ่านคุณภาพสูง น้ำส้ม
ควันไม้เพื่อใช้ในเกษตรปลอดสารพิษ การผลิตฝุ่น
บ่มใบไม้ ผลิตจุลินทรีย์หน่อกลว้ย ยูเรียชีวภาพ 
ฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ใน และ
การแปรรูปถ่านสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนครัวเรือนยากจน 210 คน  
(2) ผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชมุชน
ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
เยาวชนครัวเรือนยากจน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,915,450 

261 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่แบบอัตโนมัต ิขนาด
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ 
18 ลูกบาศก์เมตร บ้านนา
คำ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมใหญ่ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ ขนาดกำลังการ
ผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขนาดความ
จุ 18 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาคำ หมู่ที ่3 
ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  

4,142,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 แห่ง 
มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ทำการเกษตรนอกฤดู 
ทำนาและปลกูผักอินทรยี์ จำนวน 124 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

4,142,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

262 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่แบบอัตโนมัติขนาด
กำลังการผลิต 20 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ 
18 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดิน
ขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 
20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ 18 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ 

5,274,100 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 แห่ง 
มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ทำการเกษตรนอกฤดู 
ทำนาและปลกูผักอินทรยี์ จำนวน 350 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

5,274,100 

263 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่แบบอัตโนมัติขนาด
กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ 
18 ลูกบาศก์เมตร บ้านดอน
เมย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผวิดิน
ขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขนาดความจุ 18 
ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนเมย หมู่ที ่5 ตำบล
ดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

3,031,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 แห่ง 
มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ทำการเกษตรนอกฤดูทำ
นาและปลูกผกัอินทรีย ์จำนวน 150 ครวัเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

3,031,000 

264 ระบบกระจายนำ้บ้านคำ
กลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร ตำบล
โนนหนามแท่ง อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1 .ระบบกระจายนำ้พลังงานแสงอาทิตย์  
1 แห่ง 
2. ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว  
ความยาวรวม 2,900 เมตร 
- ท่อ PVC 3 นิ้ว ความยาว 1,500 เมตร 
- ท่อ PVC 3 นิ้ว ความยาว 1,400 เมตร 
3. ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
ต้นทุน ปริมาณ 80,000 ลูกบาศก์เมตร  

5,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก  
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายพร้อมระบบกระจายน้ำ 
สร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกแหล่งน้ำ 
ระบบกระจายนำ้ชลประทาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 150 ครัวเรือน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 700 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

5,500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

265 อ่างเก็บน้ำชุมชนหนองป่า
โปร่งดินแดงบ้านนาสะอาด 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร ตำบลเสนางค
นิคม อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. ขุดลอกอ่างเก็บนำ้จำนวน 400,000 
ลูกบาศก์เมตร 
2. ทำนบดิน ยาว 150 เมตร 
3. อาคารระบายน้ำล้น  
ขนาด 1.00 × 1.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง 
4. ท่อระบายนำ้ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
0.30 เมตร 

15,965,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ทำนบดิน อาคาร
ระบายนำ้และท่อระบายน้ำ มกีลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน 300 คน เกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
จำนวน 117 คน มีพื้นที่กกัเก็บน้ำเพิ่มขึน้  
400,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

15,965,000 

266 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่2 
บ้านหนองบัว  
ตำบลเหล่าพรวน  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บา้นหนองบวั  
ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเหล่าพรวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 368 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

267 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่3 
บ้านเหล่าพรวน  
ตำบลเหล่าพรวน  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บา้นเหล่าพรวน ตำบล
เหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเหล่าพรวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รบัประโยชน์ 
จำนวน 623 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 

268 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่6 
บ้านคำพระ ตำบลสร้างนก
ทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บา้นคำพระ  
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 254 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

269 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่
11 บ้านโคกนคร  
ตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บา้นโคกนคร  
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปลาค้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 280 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 

270 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่1 
บ้านสร้างนกทา  
ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บา้นสร้างนกทา  
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างนกทา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 352 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

271 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก กระจาย
น้ำด้วยระบบโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่8 
บ้านถ่อนใหญ ่ 
ตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือก 
กระจายน้ำด้วยระบบโซล่าเซลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บา้นถ่อนใหญ ่ 
ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปลาค้าว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เป็นโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนพัฒนา
ตำบล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชานชนไม่น้อยกว่า 
200 - 300 คน เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
จำนวน 420 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

498,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

272 กระจายน้ำหว้ยเอิดเติด ดว้ย
ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
พืชผลทางการเกษตร  
(อ้อย มันสำปะหลัง พริก) 
บ้านสนามชัย หมู่ 8  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ติดต้ังระบบกระจายนำ้หว้ยเอิดเติด ด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การผลิตพืชผลทางการเกษตร (อ้อย มัน
สำปะหลัง พริก) บ้านสนามชัย หมู่ 8  
ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น สนับสนุนอาชีพ
เกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและ
คุณภาพดีขึ้น มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย มันสำปะหลัง พริก ไม่น้อยกว่า 80 คน  
มีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับประโยชน ์200 ไร่  
และมันสำปะหลัง 150 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

468,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

273 กระจายน้ำสระน้ำสาธารณะ 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
พืชผลทางการเกษตร (ออ้ย 
มันสำปะหลัง พริก) บ้าน
โนนงาม หมู่ 4  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ติดต้ังระบบกระจายนำ้สระน้ำสาธารณะ 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร (ออ้ย มันสำปะหลัง พรกิ) 
บ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น สนับสนุนอาชีพ
เกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและ
คุณภาพดีขึ้น มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย มันสำปะหลัง พริก ไม่น้อยกว่า 120 คน พื้นที่
ปลูกข้าวได้รับประโยชน ์320 ไร่ และมนัสำปะหลัง 
230 ไร่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

468,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

274 กระจายน้ำลำห้วยพระเหลา 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
พืชผลทางการเกษตร (ออ้ย 
มันสำปะหลัง พริก) บ้าน
สนามชัย หมู ่8  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ติดต้ังระบบกระจายนำ้ลำหว้ยพระเหลา 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร (ออ้ย มันสำปะหลัง พรกิ) 
บ้านสนามชัย หมู่ 8 ตำบลโนนงาม อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น สนับสนุนอาชีพ
เกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและ
คุณภาพดีขึ้น มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย มันสำปะหลัง พริก ไม่น้อยกว่า 80 คน มีพื้นที่
ปลูกข้าวได้รับประโยชน ์200 ไร่ และมนัสำปะหลัง 
150 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

468,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

275 กระจายน้ำลำห้วยสาธารณะ 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
พืชผลทางการเกษตร (ออ้ย 
มันสำปะหลัง พริก) บ้าน
โนนงาม หมู่ 3  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ติดต้ังระบบกระจายนำ้ลำหว้ยสาธารณะ 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร (ออ้ย มันสำปะหลัง พรกิ) 
บ้านโนนงาม หมู่ 3 ตำบลโนนงาม อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

468,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีระบบกระจายน้ำ
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น สนับสนุนอาชีพ
เกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและ
คุณภาพดีขึ้น มีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย มันสำปะหลัง พริก ไม่น้อยกว่า 100 คน  
มีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับประโยชน ์300 ไร่ และมัน
สำปะหลัง 100 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

468,000 

276 กระจายน้ำลำห้วยสาธารณะ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร 
(เพาะพันธุป์ลา กุ้งกล้าม
กราม เพาะพันธุก์ล้าไม้ยืน
ต้น) ห้วยหินกอง บ้าน 
หินกอง หมู ่9  
ตำบลนาหว้า  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ติดต้ังระบบกระจายนำ้ลำหว้ยสาธารณะ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร (เพาะพันธุป์ลา กุ้งกล้าม
กราม เพาะพันธุก์ล้าไม้ยืนต้น) ห้วยหินกอง 
บ้านหินกอง หมู่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหว้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับพื้นที ่วางแนวระดับ ติดต้ัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้าง
เหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ รั้วลวดหนาม หอถังน้ำ 
ระบบประปาถังเก็บน้ำหอถังสูง เจาะบอ่บาดาล 
เดินท่อน้ำ โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เพาะ
พันธ์ปลา กุ้งกล้ามกราม เพาะพันธุ์กลา้ไม้ยืนต้น 
 ไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 119/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

277 ระบบกระจายนำ้บ้านคำ
สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลโนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย ์ 
1 แห่ง  
2.ท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ และ 4 นิว้  
ความยาวรวม 1,600 เมตร 
- ท่อ PVC 3 นิ้ว ความยาว 1,000 เมตร 
- ท่อ PVC 3 นิ้ว ความยาว 600 เมตร                 

3,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบกระจายนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีกลุ่มเปา้หมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 50 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

3,000,000 

278 ระบบกระจายนำ้บ้านโสก
โดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร ตำบล
โนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ระบบกระจายนำ้พลังงานแสงอาทิตย์
กระจายน้ำ 1 แห่ง  2.ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว 
และ 4 นิว้ ความยาวรวม 1,800 เมตร- ท่อ 
PVC 3 นิว้ ความยาว 1,000 เมตร- ท่อ 
PVC 3 นิว้ ความยาว 800 เมตร3.ขุดลอก
แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ปริมาณ 
65,000 ลูกบาศก์เมตร  

5,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างระบบกระจายนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์กระจายน้ำ 1 แห่ง ท่อกระจายน้ำ  
ยาว 1,800 เมตร และขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ำต้นทุน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว 400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

5,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 120/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

279 ขุดลอกคลองไส้ไก่ห้วยสะ
แบกบ้านไร่สีสุก ตำบลไร่
สีสุก อำเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งน้ำและบริหารจัดการนำ้ชลประทาน 
1 แห่ง 

100,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกคลองไส้ไก่เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการส่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
ชลประทาน 1 แห่ง โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 20 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

100,000 

280 ระบบกระจายนำ้ห้วยตะเพ็ง
บ้านนาแต ้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลนาแต้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.โรงสูบน้ำด้วยน้ำมัน 1 แห่ง   
2.ระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิว้  
ความยาวรวม 500 เมตร 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการสร้างโรงสูบน้ำด้วยนำ้มัน 1 แห่ง 
และระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำ โดยมกีลุม่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 20 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

281 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยแซว 3 บา้นโนนสว่าง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลเหล่าพรวน  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง    
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
ปริมาณ  1 แห่ง  
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 200 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

250,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 290 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 90 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

250,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 121/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

282 เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่ง
น้ำฝายหว้ยปลาแดก  
(บ้านกุดซวย) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลคำพระ  
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง    
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
ปริมาณ  1 แห่ง 3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย 
ปริมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร และอปุโภค 
บริโภค 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 300 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

283 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
ห้วยดู ่บ้านนาเรือง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลนาผอื  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ซ่อมแซมทำนบดิน, ลงลูกรัง, ท่อระบายน้ำ
ปลายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพน้ำเพือ่
การเกษตร และอุปโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 510 คน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 170 คน พื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 122/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

284 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
ห้วยสีโท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลหนองมะแซว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 แห่ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมปริมาณ
น้ำที่ไหลผ่านอาคารได ้

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มกีลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 100 คน และเกษตรกรผู้ปลกูข้าว  
50 คน พื้นที่การเกษตรรับประโยชน์ 2,500 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

285 เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่ง
น้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บ
น้ำร่องน้ำซับ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลบุ่ง 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ  
2.ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 

300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและขุดลอก
ตะกอนคลองส่งน้ำ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
90 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 30 คน พื้นที่
การเกษตรรับประโยชน์ 420 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

300,000 

286 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
ห้วยหินคันบ้านบก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมทำนบดิน, ลงลูกรัง, ท่อระบายน้ำ
ปลายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพน้ำเพือ่
การเกษตร และอุปโภค บริโภค 

150,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเพื่อ
การเกษตร และอุปโภค บริโภค มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 843 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 281 คน 
พื้นที่การเกษตรรับประโยชน์ 250 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

150,000 



 เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 123/146 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

287 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
หนองบึงโดนบ้านวังแคน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลกุดปลาดุก  
อำเภอเมอืงอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมทำนบดิน, ลงลูกรัง, ท่อระบายน้ำ
ปลายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพน้ำเพือ่
การเกษตร และอุปโภค บริโภค 

150,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 104 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 30 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 650 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

150,000 

288 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
หนองสมบูรณ์ บ้านโนน
สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลหนองสามสี  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมทำนบดิน, ลงลูกรัง, ท่อระบายน้ำ
ปลายคลองเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพน้ำเพือ่
การเกษตร และอุปโภค บริโภค 

150,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 20 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 60 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

150,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

289 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยบง บ้านนาหนองใหญ่ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ  
250 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร  
และอุปโภค บริโภค 

250,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝายเพือ่เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และถมบดอัด
แน่นพนังฝาย มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
90 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 32 คน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 100 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

250,000 

290 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยซอม บ้านนาอุดม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 200 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

250,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝายเพือ่เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และถมบดอัด
แน่นพนังฝาย มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
240 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 80 คน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

250,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

291 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยละโอง 1 บา้นคึมข่า 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 240 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

250,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝายเพือ่เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และถมบดอัด
แน่นพนังฝาย มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
1,050 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 350 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

250,000 

292 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยละโอง บา้นนาคำ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลคึมใหญ่  
อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

250,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝายเพือ่เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และถมบดอัด
แน่นพนังฝาย มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
1,050 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 350 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

250,000 

293 เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟา้บ้านดอนเมย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลดอนเมย  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมท่อ, คลองสายหลัก, แพสูบน้ำ, 
Gate Vakae, Air Valve 1 แห่ง เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร และอปุโภค 
บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยการซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเพื่อ
การเกษตร และอุปโภค บริโภค มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 300 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 100 คน 
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 300 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

294 เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟา้บ้านดงสวาง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลโนนโพธิ์  
อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมท่อ, คลองสายหลัก, แพสูบน้ำ, 
Gate Vakae, Air Valve 1 แห่ง เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร และอปุโภค 
บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 82 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 300 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 

295 เพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วย
ละโองบ้านหนองเตาเหล็ก 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลนาผือ  
อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
ปริมาณ 9,720 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง  
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 204 คน เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 68 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 300 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

296 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น 
นาโสก บ้านหนองทับม้า  
หมู่ที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 220 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 158 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

297 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
บ้านบก หมู่ที่ 2 เพือ่เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 150 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 123 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 

298 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยละโองบ้านนาไร่ใหญ่ 
หมู่ที่ 10 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 210 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 159 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

300,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

299 เพิ่มประสิทธิภาพฝายยางลำ
เซบาย บ้านหนองเรือ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลนาหม้อมา้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมฝายยาง เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค 

2,200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมฝายยาง เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร และอปุโภค บริโภค 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน  
500 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 223 คน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 1,000 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

2,200,000 

300 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยสะแบกบ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 2, 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลนาเวียง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 400 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

400,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 185 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 136 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 400 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

400,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

301 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยบา้น บา้นนาไร่ใหญ่ หมู่
ที่ 15 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 220 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 152 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 

302 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยสะแบกบ้านโนนสูง หมู่
ที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร  
ตำบลนาเวียง  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 220 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 165 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 125 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

303 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยปลาแดกบ้านคำพระ 
หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลคำพระ  
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพน้ำเพือ่การเกษตร และอปุโภค บริโภค 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 226 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 180 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

300,000 

304 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
บ้านบก หมู่ที่ 14 เพือ่เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 400 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

400,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 250 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 160 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

400,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

305 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 4 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง 
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 750 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนำ้เพื่อการเกษตร 
และอุปโภค บริโภค 

600,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 220 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 178 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

600,000 

306 เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟา้พร้อมระบบ
กระจายน้ำบา้นหนองปลิง 2 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร  
ตำบลดอนเมย  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ขยายเขตพื้นที่ชลประทานพร้อมระบบ
กระจายน้ำ       
2.ท่อส่งน้ำความยาว 300 เมตร 
3.GATE VAKVE 4 แห่ง 
                                           

1,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขยายเขตพื้นที่ชลประทานพร้อม
ระบบกระจายนำ้ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตรแก่
เกษตรกร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 45 คน 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 38 คน พื้นทีก่ารเกษตรได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 100 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

307 ระบบกระจายนำ้ห้วยปลา
แดก บา้นนาแต ้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลนาแต้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.โรงสูบน้ำด้วยน้ำมัน 2 แห่ง          
2.ระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิว้ 
ความยาวรวม 1,000 เมตร 

1,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำดว้ยนำ้มัน 2 แห่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำ มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 141 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 86 คน 
พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 200 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,000,000 

308 ระบบกระจายนำ้หนอง
ชลประทาน บา้นเหล่าเจริญ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.โรงสูบน้ำด้วยน้ำมัน 2 แห่ง          
2.ระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิว้ 
ความยาวรวม 1,000 เมตร 

1,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำดว้ยนำ้มัน 2 แห่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิ้ว  
ความยาวรวม 1,000 เมตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 108 คน เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 80 คน 
พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 200 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,000,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

309 ระบบกระจายนำ้ฝายห้วย
จันลัน บ้านไร่ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลไก่คำ  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.โรงสูบน้ำด้วยน้ำมัน 3 แห่ง          
2.ระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิว้ 
ความยาวรวม 1,500 เมตร 

1,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างโรงสูบน้ำดว้ยนำ้มัน 3 แห่ง
พร้อมระบบกระจายน้ำท่อส่งน้ำขนาด 4 นิ้ว  
ความยาวรวม 1,500 เมตร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 279 คน เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 199 คน 
พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 200 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

1,500,000 

310 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยนาหวา้ บา้นนาไร่ใหญ่ 
หมู่ที่ 15 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง  
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
ปริมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
3.ถมบดอัดแน่นพนังฝาย ปริมาณ 200 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
น้ำเพื่อการเกษตร และอปุโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 190 คน  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 78 คน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

311 เพิ่มประสิทธิภาพอา่งเก็บน้ำ
ห้วยละโอง (ตอนบน)  
บ้านหนองมะเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ซ่อมแซมทำนบดิน,ลงลูกรัง,ท่อระบายนำ้
ปลายคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเพือ่
การเกษตร และอุปโภค บริโภค 

200,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมทำนบดิน, ลงลกูรัง,  
ท่อระบายนำ้ปลายคลอง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพน้ำ
เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค มีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชน 360 คน เกษตรกร 122 คน  
พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 500 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

200,000 

312 เพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น
ห้วยบา้น บา้นหนองทับมา้ 
หมู่ที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้เกบ็กักนำ้ได้  
1 แห่ง    
2.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
1 แห่ง  
3.ถมบดอัดแน่นผนังฝาย ปริมาณ 250 
ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง                       

300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ขุดลอก
หน้าฝาย และถมบดอัดแน่นพนังฝาย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 165 คน  
เกษตรกร 77 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

300,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

313 เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บ
น้ำพุทธอุทยาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลบุ่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ  
2.ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 
3.ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 
4.ซ่อมแซมคันคลองที่ชำรุดเสียหาย 

6,900,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ขุดลอก
ตะกอนคลองส่งน้ำ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบาน
ระบาย และซ่อมแซมคันคลอง มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 3,000 คน เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว อ้อย 
1,030 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,614 ไร่ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

6,900,000 

314 เพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บ
น้ำห้วยโพธิ์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร ตำบลโนนโพธิ ์ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ  
2.ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 
3.ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 
4.ซ่อมแซมคันคลองที่ชำรุดเสียหาย 
5.ซ่อมแซม Service Spillway 
6.ซ่อมแซมทำนบดิน 

5,900,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ขุดลอก
ตะกอนคลองส่งน้ำ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบาน
ระบาย และซ่อมแซมคันคลอง มีกลุ่มเปา้หมาย 
เป็นประชาชน 1,500 คน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
อ้อย 505 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

5,900,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

315 ฝายหว้ยบา้นหนองทับม้า 
พร้อมระบบกระจายน้ำบา้น
หนองทับม้า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของ
เกษตรกร หมู่ที่ 11  
ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.50 x 
2.50 เมตร ขนาด 2 ช่อง  
สันฝายสูง 2.50 เมตร   
2. ระบบกระจายนำ้ จำนวน 2 แห่ง ทอ่ส่ง
น้ำขนาด 4 นิว้ ความยาว 1,000 เมตร 

6,800,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  
1 แห่ง และระบบกระจายนำ้ จำนวน 2 แห่ง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 240 คน เกษตรกรผู้
ปลูกข้าว 94 คน พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึน้ 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

6,800,000 

316 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
เส่ียงขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคเพื่อแก้ไขปญัหาภัย
แล้ง จำนวน 20 แห่ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
จำนวน 20 บ่อ 

2,002,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดบ่อบาดาลรวม 20 แห่ง ในพื้นที่ 
20 หมู่บ้าน 11 ตำบล 5 อำเภอ มีกลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร 2,690 ครัวเรือน โดยเป็นพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

2,002,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

317 ระบบประปาโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่12 
บ้านจานลาน ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ระบบประปาโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ 12 บ้านจานลาน ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ มีกลุ่มเปา้หมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 131 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 2,313 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

318 ขุดลอกร่องน้ำ ฮ่องข่า 
(คลองแซว) กวา้ง 18 เมตร 
ยาว 310 เมตร ลึกเฉลี่ย 
5.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 
14,907.71 ลูกบาศก์เมตร 
ตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ขุดลอกร่องน้ำ ฮ่องข่า (คลองแซว) กว้าง 18 
เมตร ยาว 310 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,907.71 
ลูกบาศก์เมตร ตำบลปลาค้าว อำเภอเมอืง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกร่องน้ำ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 760 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

319 ประปาบาดาลด้วยระบบโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
จุดที่ 1 หมู่ 13  
ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ จุดที่ 1 หมู ่13 ตำบลจานลาน 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างประปาบาดาลดว้ยระบบโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มปรมิาณน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มพื้นที่
และผลผลิตการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 250 คน พื้นที่
ได้รับประโยชน์ 610 ไร ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

320 สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรกลุ่มขา้ว
อินทรีย์ ขุดเจาะที่นา  
นางนงลักษณ ์ภาระราช 
บ้านตำแย หมู ่7  
ตำบลพระเหลา  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
กลุ่มข้าวอินทรีย์ ขุดเจาะที่นา นางนงลักษณ์ 
ภาระราช บ้านตำแย หมู่ 7 ตำบลพระเหลา 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการติดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แก่กลุ่มขา้วอินทรยี์ โดยขุดเจาะที่นาของเกษตรกร 
1 คน เป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอพนา หลังดำเนินการเสร็จจะมอบให้กลุ่ม
เกษตรกรดูแลต่อ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,514 คน 
จำนวน 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

321 สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร กลุ่มข้าว
หอมมะลิ 105 บา้นตำแย 
หมู่ 7 ตำบลพระเหลา ขุด
เจาะที่นา นายสนธยา บวัลา 
บ้านตำแย หมู ่7  
ตำบลพระเหลา  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
กลุ่มข้าวหอมมะล ิ105 บ้านตำแย หมู่ 7 
ตำบลพระเหลา ขุดเจาะที่นา นายสนธยา 
บัวลา บ้านตำแย หมู่ 7 ตำบลพระเหลา 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการติดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แก่กลุ่มขา้วอินทรยี์ โดยขุดเจาะที่นาของเกษตรกร 
1 คน เป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอพนา หลังดำเนินการเสร็จจะมอบให้กลุ่ม
เกษตรกรดูแลต่อ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในพื้นที่ได้รับประโยชน ์1,514 คน  
จำนวน 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,500 

322 สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรกลุ่มศรีทุ่ง
ทอง บ้านตำแย หมู่ 7 ตำบล
พระเหลา ขุดเจาะที่นา นาง
อรุณสวัสดิ์ ฉิมพลี บา้น
ตำแย หมู่ 7 ตำบลพระเหลา  
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ 

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
กลุ่มศรีทุ่งทอง บ้านตำแย หมู่ 7 ตำบลพระ
เหลา ขุดเจาะที่นา นางอรุณสวัสดิ์ ฉิมพลี 
บ้านตำแย หมู ่7 ตำบลพระเหลา อำเภอ
พนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการติดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แก่กลุ่มขา้วอินทรยี์ โดยขุดเจาะที่นาของเกษตรกร 
1 คน เป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอพนา หลังดำเนินการเสร็จจะมอบให้กลุ่ม
เกษตรกรดูแลต่อ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,514 คน 
จำนวน 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,500 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

323 สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร บา้นตำแย 
หมู่ 8 ตำบลพระเหลา 
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ ขุดเจาะที่
นานางอรดี กาศักดิ ์

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
บ้านตำแย หมู ่8 ตำบลพระเหลา อำเภอ
พนา จังหวัดอำนาจเจริญ ขุดเจาะที่นานางอ
รดี กาศักดิ ์

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลพระเหลา 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการติดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แก่กลุ่มขา้วอินทรยี์ โดยขุดเจาะที่นาของเกษตรกร 
1 คน เป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอพนา หลังดำเนินการเสร็จจะมอบให้กลุ่ม
เกษตรกรดูแลต่อ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้
ปลูกข้าว ในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,514 คน 
จำนวน 200 ไร ่
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

499,500 

324 ประปาบาดาลด้วยระบบโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
จุดที่ 1 บ้านผึ้ง หมู่ 4  
ตำบลจานลาน  
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ประปาบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ จุดที่ 1 บา้นผึ้ง หมู่ 4 ตำบล
จานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างประปาบาดาลดว้ยระบบ 
โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มพื้นที่
และผลผลิตการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 300 คน  
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,205 ไร ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

325 ก่อสร้างระบบประปาด้วย 
โซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 18 บา้น
สร้อย ตำบลจานลาน 
อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ 

ก่อสร้างระบบประปาด้วยโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู ่18 บ้านสร้อย 
ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ 

496,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างประปาบาดาลดว้ยระบบโซ
ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มปรมิาณน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มพื้นที่
และผลผลิตการเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 200 คน  
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,726 ไร ่  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

496,000 

326 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้น
นิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
0.40*1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 
50 บ่อ  

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้นนิคม หมู่ที่ 5 
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 50 บ่อ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำโพน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ออกสู่คลองเพื่อกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิม่ขึ้นสำหรับ
การเพาะปลกูเพื่อเพิ่มพื้นทีแ่ละปริมาณผลผลิต
การเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 375 คน 
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 159 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

327 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้น
หนองน้ำขุ่น หมู่ที ่5 ตำบล
โนนงาม อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร 
รวมบ่อพัก 50 บ่อ  

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้นหนองน้ำขุ่น หมู่
ที่ 5 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 50 บ่อ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชี พ.ร.ก. เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ออกสู่
คลองเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำ 
มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับการเพาะปลกูเพื่อเพิ่ม
พื้นที่และปริมาณผลผลิตการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 357 คน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 195 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

328 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้น
โนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโนน
งาม อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
0.40*1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 540 เมตร รวมบ่อบกั 
50 บ่อ  

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้นโนนงาม หมูท่ี่ 4 
ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อบกั 50 บ่อ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 ตามบัญชี พ.ร.ก. เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ออกสู่
คลองเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำ 
มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับการเพาะปลกูเพื่อเพิ่ม
พื้นที่และปริมาณผลผลิตการเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 359 คน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 245 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

329 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้น 
ม่วงโป้ หมู่ที ่1 ตำบลโนน
งาม อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
0.40*1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 540 เมตร รวมบ่อบกั 
50 บ่อ  

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ บา้นม่วงโป ้หมู่ที ่1 
ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อบกั 50 บ่อ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ออกสู่คลองเพื่อกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิม่ขึ้นสำหรับ
การเพาะปลกูเพื่อเพิ่มพื้นทีแ่ละปริมาณผลผลิต
การเกษตร  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 389 คน และ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 290 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

330 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ใน
หมู่บ้าน บา้นสนามชยั หมู่ที ่
8 ตำบลโนนงาม อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 
0.40*1.00 เมตร ยาว 540 
เมตร รวมบ่อพัก 50 บ่อ  

ก่อสร้างร่องระบายนำ้ในหมู่บ้าน บ้านสนาม
ชัย หมู่ที ่8 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราช
วงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกวา้ง 
0.40*1.00 เมตร ยาว 540 เมตร  
รวมบ่อพัก 50 บ่อ  

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1.โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ออกสู่คลองเพื่อกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิม่ขึ้นสำหรับ
การเพาะปลกูเพื่อเพิ่มพื้นทีแ่ละปริมาณผลผลิต
การเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 301 คน 
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 275 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

331 สร้างร่องระบายน้ำ บ้านคำ
โพน หมู่ที ่3 ตำบลคำโพน 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
0.40*1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 
50 บ่อ 

สร้างร่องระบายน้ำ บ้านคำโพน หมู่ที ่3 
ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 50 บ่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำโพน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ออกสู่คลองเพื่อกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิม่ขึ้นสำหรับ
การเพาะปลกูเพื่อเพิ่มพื้นทีแ่ละปริมาณผลผลิต
การเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 345 คน 
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 267 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 

332 สร้างร่องระบายน้ำ บ้านม่วง
โป้ หมู่ที ่2 ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 
0.40*1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 
50 บ่อ 

สร้างร่องระบายน้ำ บ้านม่วงโป้ หมู่ที ่2 
ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทางยาว 540 เมตร รวมบ่อพกั 50 บ่อ 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนงาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เปน็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำเพือ่เป็นการ
บริหารจัดการนำ้ในพื้นที่ออกสู่คลองเพื่อกักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิม่ขึ้นสำหรับ
การเพาะปลกูเพื่อเพิ่มพื้นทีแ่ละปริมาณผลผลิต
การเกษตร มีกลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชน 256 คน 
และเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 198 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

333 ฝายหว้ยงูเหลือมพร้อม
ระบบกระจายนำ้บ้านหวั
ดอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตของเกษตรกร ตำบลไม้
กลอน อำเภอพนา จังหวัด
อำนาจเจริญ 

1.ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
3.0 x 3.0 เมตร ขนาด 2 ช่อง สันฝายสงู 
2.50 เมตร 
2.ระบบกระจายน้ำจำนวน 4 แห่ง ความ
ยาวรวม 400 เมตร  
3.ขุดลอกหนองน้ำหนา้ฝาย จำนวน 65,000  
ลูกบาศก์เมตร 

17,300,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สร้างระบบกระจายน้ำจำนวน 4 แห่ง ความยาวรวม 
400 เมตร และขุดลอกหนองน้ำหน้าฝาย จำนวน 
65,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานสำหรับ
เพิ่มพื้นที่การเกษตร 500 ไร ่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 220 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

17,300,000 

334 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0040 สายทาง บ้าน
หนองขอน – บ้านโนนหนาม
แท่ง อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0040 สายทาง บ้านหนองขอน – 
บ้านโนนหนามแท่ง อำเภอหวัตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0 - 1 เมตร ยาว 1,813 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,818 ตารางเมตร   

7,960,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,132 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
มันสำปะหลัง ออ้ย 754 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พรอ้มดำเนินการได้ทันที 

7,960,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

335 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
อจ.ถ.1-0042 สายทาง 
บ้านหนองนกหอ – บ้านโคก
เลาะ อำเภอลืออำนาจ, 
หัวตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ปรับปรุงถนนลาดยางอจ.ถ.1-0042 สายทาง 
บ้านหนองนกหอ – บ้านโคกเลาะ  
อำเภอลืออำนาจ,หัวตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต โดยวธิี Pavement In – 
Place Recycling อจ.ถ.1-0042 สายทาง 
บ้านหนองนกหอ – บ้านโคกเลาะ  
อำเภอลืออำนาจ,หัวตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0 - 0.50 เมตร ยาว 2,240 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,680  
ตารางเมตร   

9,790,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 756 คน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
มันสำปะหลัง ออ้ย 504 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระสำคัญครบถ้วน 
มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ และมีความ
พร้อมดำเนินการได้ทันที 

9,790,000 

รวม 335 โครงการ 284,841,649  284,841,649 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ1-0029 สายทาง 
บ้านลือ – บ้านโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ1-0029 สายทาง บ้านลือ – บ้านโนนงาม 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,200 ตารางเมตร   

9,980,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุ
ชนิดสินค้าเกษตรท่ีได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึง
ขาดเป้าหมายตัวชีว้ัดของโครงการ 

  

2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตร
สมัยใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาวัง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาล ขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน 1 ระบบ 
งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 
 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง พร้อม
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกร โดยเป็นการดำเนินงานภายใน 
แหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตร
สมัยใหม่ หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองมะแซว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด 6 
นิ้ว และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
ขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 7 เมตร จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 
490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตร
สมัยใหม่ หมู่ที่ 4  
ตำบลนาหมอม้า  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 ราย 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิว้ และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต์ 
หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 4/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 4 ตำบลนายม  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด 6 
นิ้ว และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
ขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์
กลาสขนาดไม่น้อยกวา่ 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 7 เมตร จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 
490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 5/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 9 ตำบลคึมใหญ ่ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิว้ และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต์ 
หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 6/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 1 
ตำบลนาแต้  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด 6 
นิ้ว และระบบ 
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์
กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 7 เมตร จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 
490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 7/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 1 ตำบลนาผือ  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิว้ และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต์ 
หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 8/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมย  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด 6 
นิ้ว และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
ขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์
กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร 
สูง 7 เมตร จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ 
490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงถึงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 9/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 4 ตำบลปลาค้าว  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิว้ และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต์ 
หอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงถึงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 10/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 4 
ตำบลโนนหนามแท่ง  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 11/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างนกทา  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 12/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 3 
ตำบลรัตนวารี  
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 13/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 2 ตำบลคำพระ  
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 14/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 12 ตำบลจกิดู่   
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 15/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 8 ตำบลไร่สีสุก  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 16/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 17/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 18/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสามสี  
อำเภอเสนางคนิคม  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 19/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลนาหวา้  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 20/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 21/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 22/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่าแซง 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 23/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 24/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง 
อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 25/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะยาง  
อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 26/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 1 
ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 27/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 13 
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 28/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 4 
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 29/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร 
 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 30/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 4 
ตำบลป่ากอ่ อำเภอชานุมาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 31/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่  
หมู่ที่ 14 ตำบลชานุมาน  
อำเภอชานุมาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 32/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 12 
ตำบลจานลาน อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 33/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 12 
ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 34/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
อาชีพด้านการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การเกษตรสมัยใหม่ หมู่ที่ 5 
ตำบลพนา อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) สร้างความตระหนักรู้ในการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง  
(1 วัน) เกษตรกรจำนวน 10 คน 
งบประมาณ 5,400 บาท 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
สมัยใหม่เชิงพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง กจิกรรม
ย่อยก่อสร้างและติดต้ังบ่อบาดาลขนาด  
6 นิ้ว และระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทติย์
เพื่อการเกษตรขนาด 2,500 วัตต ์หอถังเก็บ
น้ำไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 7 เมตร จำนวน  
1 ระบบ งบประมาณ 490,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 24,600 บาท 
 
  

520,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกร 10 คน เพื่อตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
เกษตรสมัยใหม่ สร้างบ่อบาดาล 1 แห่ง  
พร้อมระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทติย์ 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเป็นดำเนินงาน
ภายในแหล่งเรียนรู้ ขาดการระบุความเชื่อมโยงสู่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

36 ยกระดับการผลิตพืชผัก
เกษตรอัจฉริยะสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

1) การสร้างการตระหนกัรู้และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตพืชผัก
เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 35 กลุ่ม 
งบประมาณ 84,700 บาท 
2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจยั 
การผลิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะผลิตผัก 
ครบวงจร จำนวน 35 กลุ่ม งบประมาณ 
2,940,000 บาท 
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 124,300 บาท 
 
  

3,149,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างการ
ตระหนักรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิต
พืชผักเกษตรอัจฉรยิะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลติผล 
ด้านการเกษตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัย
การผลิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะผลิตผักครบวงจร 
ก่อสร้างโรงเรือน 35 หลัง และสนับสนนุหัวเช้ือ 
จุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ขาดการระบุตลาดรองรับ
ผลผลิต ส่วนใหญ่เป็นการแจกปัจจัยการผลิต 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ฝึกอาชีพการทำไม้กวาด ฝึกอาชีพการทำไม้กวาด ในพื้นที่บ้านศาลา 
หมู่ 8 ,11 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 คน 

158,150 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกทำไม้กวาด ได้แก ่ทางมะพร้าว 
ด้ามไม่ไผ่ เชือก ตะปู ฟลิ้นท์โค๊ท ลวด คีม ค้อน 
เล่ือย โดยขาดการรุบะถึงเป้าหมายตวัชีว้ัดที่ชัดเจน 
รวมถึงรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นและรายละเอยีดประมาณ
การค่าใช้จ่ายของโครงการ  
 
  

  

38 พัฒนาผ้าทอ สานต่อศิลป์ 
ถิ่นอำนาจเจริญ                               

1) เวทีประชาคมรับรองผ้าอัตลักษณ ์
ระดับอำเภอและระดับจังหวัด  
วงเงิน 86,400 บาท       
2) สร้างอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นถิ่นอำนาจเจริญ 
วงเงิน 183,800 บาท   
3) ยกระดับพัฒนาผ้าทอ เพิ่มมูลค่า  
วงเงิน 1,240,150 บาท ประกอบด้วย        
3.1 ฝึกอบรมยกระดับผา้ทอ เพิ่มมูลค่า 
วงเงิน 760,150 บาท          
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
วงเงิน 480,000 บาท  
4) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  
วงเงิน 480,000 บาท 

1,990,350 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดเวที
ประชาคมรับรองผ้าอัตลักษณ์ อบรมพฒันาผ้า
ทออัตลักษณ์ลายผา้ของเจ้าฟ้าสิริวัณวรฯี สนับสนุน
วัสดุฝึกสาธิต จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์  
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาออกแบบและทำสื่อ 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร ด้วยเกษตร
สมัยใหม่ 

1) การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าข้าว
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ตำบลเสนางคนิคม 
อำเภอเสนางคนิคม งบประมาณ  
4,812,000 บาท 
2) การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าข้าว
ด้วยเกษตรสมัยใหม ่ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา งบประมาณ 
2,900,000 บาท 
3) การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าพรกิ
ตำบลจานลาน อำเภอพนา งบประมาณ 
983,000 บาท 
4) การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
งบประมาณ 405,000 บาท    
5) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 43,000 บาท 

9,143,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
ยุ้งฉางอเนกประสงค์ ลานตากข้าว ซ้ืออปุกรณ์
เครื่องสีข้าว เครื่องซีลสุญญากาศ และระบบไฟฟ้า 
เครื่องค่ัวพริก เครื่องบดพริก เครื่องซีลสุญญากาศ 
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งสปริง สร้างโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการระบุรายได้ 
ที่เพิ่มขึ้น 600,000 บาทต่อปี เมื่อเทียบกับ
งบประมาณ ซ่ึงในด้านการดำเนินโครงการต้องมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่า 

  

40 ยกระดับชุมชนท่องเท่ียว : 
หลงใหลใน "อำนาจฯ"  

1. ยกระดับชุมชนท่องเท่ียว              
1.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาด
สวยงาม จำนวน 8 หมูบ่้าน/ชุมชน  
วงเงิน 3,200,000 บาท    
1.2 รวมพลังชุมชนสร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร จำนวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นเงิน 255,200 บาท    
2. ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ -  
ผลิตหนังสั้นเสนอการท่องเท่ียว เป็นเงิน 
520,000 บาท                    

3,975,200 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 8 หมู่บ้าน จัดอีเว้นท์ส่งเสริม 
การท่องเท่ียว จ้างเหมาผลิตสื่อ โดยงบประมาณ
ของกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
80 ของวงเงินโครงการ โดยขาดการระบุประเภท
ของจุดท่องเท่ียวที่จะดำเนินการพัฒนาในแต่ละแห่ง
ที่ชัดเจน และรายละเอียดที่แสดงถึงการเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งขาด
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 อำนาจเจริญเกือ้กูล  
เพิ่มพูนสุข 

1. กิจกรรมตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย  
(Re-check) วงเงิน 109,655 บาท 
2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย 
วงเงิน 3,476,300 บาท 
3. กิจกรรมมหกรรมแก้จน  
วงเงิน 305,285 บาท 
4. กิจกรรมติดตาม ประเมินผล  
วงเงิน 35,000 บาท 

3,926,240 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ทักษะอาชีพตามความต้องการของครัวเรือน
เป้าหมาย อาทิ ทำหมูแดดเดียว ปลาส้ม  
แผงขายของไม้ไผ่ เห็ดนางฟ้าในตะกรา้  
ถั่วงอกคอนโด พร้อมการดูงาน และจัดมหกรรม
นิทรรศการซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  
ในปัจจุบัน  

  

42 Smart Food Good Amnat 
(อาหารคุณภาพปลอดภัย  
ใส่ใจผู้บริโภค)  

จ้างเหมาดำเนินโครงการ Smart Food 
Good Amnat (อาหารคุณภาพปลอดภยั  
ใส่ใจผู้บริโภค) กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ
เข้าร่วม 50 กลุ่ม โดยกำหนดให้ม ี 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์  
2) การออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อ 
สร้างการรับรู้  
3) จัดให้มีการประชาสัมพันธโ์ครงการ 
ผ่านสื่ออยา่งน้อย 2 ช่องทาง 

10,465,500 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
ฝึกการแปรรูป ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์  
จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ และจัดบูธ
ขายสินค้า โดยขาดการระบุตัวชี้วัดและการเพิ่ม 
ของรายได้ที่ชัดเจน โครงการมีลักษณะเป็น 
การจ้างเหมาดำเนินโครงการทั้งหมด   

  

43 จัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน
อำนาจเจริญสู้ภัย COVID-19                    

จ้างเหมาดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้า
ชุมชนอำนาจเจริญสูภ้ัย COVID-19  
ณ บริเวณสนามหน้าหอประชุมอำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 5 วัน 

1,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
จัดมหกรรมสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการ otop/
สินค้าเกษตร/วัฒนธรรม/Bizclup 5 วัน โดยขาด
การระบุถึงรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นที่ชัดเจน และเป็น 
การจัดงานมหกรรมขนาดใหญ่ซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 ในปัจจุบัน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

44 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์/
ปลอดภัย และสินค้า 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

จัดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์/ปลอดภยั และสินค้าจังหวัด
อำนาจเจริญ จำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ  
ไม่น้อยกวา่ 30 คน  

490,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภยั 
และสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดย่อย 8 ครั้ง  
โดยโครงการมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาจัดงาน
จำหน่ายสินค้า และการจัดงานแสดงสินค้ายัง 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั  

  

45 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
ด้านการประมง และสร้าง
รายได้เชิงพื้นที่ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์นำ้ในระบบสมดุล 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(กุ้งก้ามกราม กุ้งฝอย หอยขม ปลากินพชื 
และพืชน้ำ) ในจังหวัดอาจเจริญ  
วงเงิน 650,790 บาท 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
ชุมชนอ่างเก็บน้ำหว้ยหินกอง  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 
วงเงิน 369,720 บาท 
3. การปล่อยสัตว์น้ำมูลค่าสูงในแหล่งน้ำ
ชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการโดยชุมชน
1,720,200 บาท 

2,740,710 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประมงจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปล่อยกุ้ง
ก้ามกราม กุ้งฝอย ปลากินพืช หอยขม ในอ่างเก็บน้ำ 
หินกองพร้อมสนับสนุนอาหาร ยา และกระชังใน 
9 แหล่งน้ำ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 7 แห่ง อบรม
เกษตรกรฝึกเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมและสนับสนุนปัจจัย 
โดยระบุเป้าหมายและตัวชีว้ัดไม่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 เพิ่มทักษะการเพิ่มคุณค่า
ด้วยบรรจุภัณฑ์ การถนอม
อาหารและการแปรรูป  
ให้กับกลุ่มปลูกผกั 
ปลอดสารพิษ (แรงงาน 
ภาคการเกษตร)  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

อบรมเพิ่มทักษะการเพิ่มคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ 
การถนอมอาหารและการแปรรูป 
ให้กับกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพษิ  
(ด้านการเกษตร) จังหวัดอำนาจเจริญ  
จำนวน 56 รุ่น ๆ ละ 30 คน  
รวม 1,680 คน 
  

1,041,600 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานแรงงาน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมเพื่อ 
เพิ่มทักษะการเพิ่มคุณค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ การถนอม
อาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร ทำบรรจุภัณฑ์ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรม ซ่ึงขาดความเชื่อมสู ่
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

47 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และสรา้ง
รายได้ 

1) สร้างการตระหนักรู้ให้เกษตรกร  
2,100 ราย งบประมาณ 924,600 บาท  
2) สนับสนุนปัจจัยต้นแบบแก่กลุ่มเกษตรกร
จำนวน 70 กลุ่ม งบประมาณ 3,150,000 บาท 
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 238,400 บาท 

4,313,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ปลูกถั่วเขยีวหลังนาพร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์
ถั่วเขียว และจัดงานรณรงค์การปลูกถั่วเขียวหลังนา 
โดยโครงการมีลักษณะกระจายอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยแก่กลุ่มเปา้หมายจำนวนมากโดยขาด 
ความชัดเจนด้านตลาดรองรับปริมาณสนิค้าเกษตร
ที่จะเกิดขึ้นจำนวนมาก รวมทั้งควรคำนงึถึง 
ความยั่งยืนของโครงการ 

  

48 ยกระดับการผลิตพืช 
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ด้วยนวัตกรรม 

1) สร้างการตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกร  
900 ราย งบประมาณ 822,000 บาท  
2) สนับสนุนปัจจัยต้นแบบแก่กลุ่มเกษตรกร
จำนวน 30 กลุ่ม งบประมาณ 2,070,000 บาท 
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 184,000 บาท 

3,076,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
การใช้สารชีวภัณฑ์ สนบัสนุนปัจจยั 30 กลุ่ม  
(ชุดตรวจกรด - ด่าง เครื่องวัด อุปกรณ์ผลิต 
เช้ือไตรโคเดอร์มา ปุ๋ย) ขาดความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 
และควรเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน 

  

49 ยกระดับรายได้ภาคเกษตร
ด้วยพืชทางเลือกใหม ่

1) สร้างการตะหนักรู้ในการผลิตไม้ผล 
แก่เกษตรกร 4,600 ราย งบประมาณ 
1,886,000 บาท 
2) สนับสนุนปัจจัยต้นแบบแก่กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน 115 กลุม่ งบประมาณ 9,499,000 บาท  
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ 

11,629,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นอบรมและ 
แจกพันธุ์ไม้ผล มะม่วง ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ ทุเรียน 
มะพร้าว ส้มโอ กล้วยน้ำหว้า และถั่วพรา้ ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น กลาง ยาว  
โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะกระจายอบรมและ 
แจกปัจจัยแก่กลุ่มเปา้หมายจำนวนมาก 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

งบประมาณ 244,000 บาท 

50 ยกระดับเพิ่มมูลค่า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สินค้าเกษตรวิสาหกจิชุมชน 

1) เวทีสร้างการตระหนักรูก้ลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จำนวน 30 คน งบประมาณ  
42,600 บาท 
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบ 
ตามแผนพัฒนากจิการ จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 
160,000 บาท งบประมาณ 480,000 บาท 
3) สนบัสนุนการออกแบบและจัดทำ 
บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 
150,000 บาท งบประมาณ 450,000 
บาท4) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 37,400 บาท  

1,010,000 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
สัมมนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนมาพฒันา
กระบวนการผลิต สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แก่กลุ่ม
วิสาหกจิโคเนื้อ ขา้วแปรรูปเพื่อสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถัว่มี สนับสนุนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก ประชาสัมพันธ ์โดยมลีักษณะ
จ้างเหมาออกแบบ และจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

51 ฝึกอาชีพดา้นปศุสัตว์  
สู้ภัยโควิด-19 

1. ฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อ 
จำนวน 1 รุ่น รวม 50 คน 
2. ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่  
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
3. ฝึกอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่  
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
4. ฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
5. ฝึกอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศ  
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
 

1,975,400 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
เกษตรกรแปรรูปโคเนื้อ เล้ียงไก่ไข่ ไก่พืน้เมือง  
เป็ดไข่ เป็ดเทศ พร้อมแจกพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
และอุปกรณ์(ตาขา่ยมว้นรางน้ำ และรางอาหาร) 
โดยขาดการระบุถึงตัวชีว้ัดและรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น 
ที่ชัดเจน รวมถึงด้านการตลาดรองรับ 
  
 

 



 ไม่เห็นควรสนับสนุน อำนาจเจริญ หน้า 41/55 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 พัฒนาศักยภาพผู้ค้าเพือ่เพิ่ม
ขีดศักยภาพในการแข่งขัน
การจำหน่ายสินค้า     

1. ถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ 
วงเงิน 241,550 บาท ประกอบด้วย              
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการถนนคนเดิน 
ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ วงเงิน 15,000 บาท    
1.2 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงิน 12,250 บาท     
1.3 อาหารปลอดภัย โครงการถนนคนเดิน
ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ  
วงเงิน 238,800 บาท 
2. พัฒนาผู้ค้าตลาดสดเทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ เพื่อยกระดับเป็นตลาดสดน่าซ้ือ 
(Healthy Market) วงเงิน 202,646 บาท     
2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ค้าตลาดสดเทศบาล วงเงิน 53,800 บาท    
2.2 ตรวจประเมินผู้ประกอบการค้า 
ในตลาดสด เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
และมอบปา้ยรับรองอาหารปลอดภัย  
วงเงิน 155,680 บาท 
3. พัฒนาผู้ค้าอาหารริมบาทวิถี เทศบาล
เมืองอำนาจเจริญ (Amnatchareon 
Municipality - Street Food Good 
Health) วงเงิน 192,300 บาท    
3.1 กิจกรรมอบรมผู้ค้าริมบาทวิถี  
วงเงิน 46,800 บาท    
3.2 กิจกรรมตรวจประเมินร้านอาหาร 
ริมบาทวิถี วงเงิน 110,300 บาท 

654,496 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัด 
ถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ พร้อมตรวจ
อาหารปลอดภัย โดยเป็นการจัดตลาดขายสินค้า 
ซ่ึงยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั รวมถึง 
การตรวจอาหารปลอดภยัในตลาดสดควรเป็น
ภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 อบรมให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ทางการเกษตร ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพทางการเกษตร ใหก้ลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 100 คน 

450,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
นอกสถานที ่(โครงการช่างหัวมัน เพชรบุรี)  
โดยขาดรายละเอยีดที่แสดงถึงการเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

54 อบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูป
อาหาร จากวัตถุดิบ 
ทางการเกษตร 

จัดฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน, 
กลุ่มเปาะบาง,ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอาย ุ
ในพื้นที่ จำนวน 20 รุ่น ๆ ละ 50 คน  
รวม 1,000 คน 

492,600 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน  เนื่องจากเป็นการอบรม 
ฝึกแปรรูปอาหาร โดยขาดความชัดเจน 
ถึงรายละเอียดประเภทวัตถุดิบที่นำมาแปรรูป 
ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และไม่มีรายละเอียดที่แสดง
ถึงการเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

55 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในการปลูกและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและ 
กัญชง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(Cannabis Farm Tour) 
เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ 
ตามโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  
10 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 500 คน 

448,600 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ให้ความรู้เตรียมความพร้อมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
ในการปลูกและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา
และกัญชง ซ่ึงเป็นการอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 
สู่การปฏิบัติเพือ่ให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การท่องเท่ียวเชิงอาหาร -
ฟาร์มกัญชา - โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
(Gastronomy Tourism, 
Cannabis Farm, 
Homestay -
Amnatchareon 
Municipality) 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้ความเขา้ใจ 
ตามโครงการฯให้กลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 250 คน 

235,600 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ ความเขา้ใจในการทอ่งเที่ยวเชิงอาหาร - 
ฟาร์มกัญชา ซ่ึงเป็นการอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 
สู่การปฏิบัติ ขาดการระบุถึงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

57 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
การย้อมสธีรรมชาติ ไหมอีรี ่
กลุ่มผลิตและแปรรูปไหมอีรี่ 
ตำบลคึมใหญ่  
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการยอ้มสี
ธรรมชาติ ไหมอีรี่ กลุ่มผลิตและแปรรูป 
ไหมอีรี่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
วัสดุในการอบรมเกีย่วกบัไหมอีรี่เพื่อใหส้ามารถ
พัฒนากลุ่ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนว่าเป็น
ประชาชนทั่วไปหรือสมาชิกกลุ่มผลิตไหมอีรี่เดิม
และไม่ระบุจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ รวมถึง
รายละเอียดของกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน 

  

58 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มทอเสื่อกก ตำบลนาหมอ
ม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มทอเสื่อกก 
ตำบลนาหมอมา้ อำเภอเมืองอำนาจเจรญิ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมและ
สนับสนุนวัสดุ โดยมีรายละเอยีดและสาระสำคัญ 
ไม่ครบถ้วน ซ่ึงขาดรายละเอียดจำนวนและประเภท
กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงาน รายละเอียด
ของการอบรม รวมถึงความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มจักสานมวยนึ่งข้าว 
บ้านโนนผึ้ง ตำบลนาจิก 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มจักสาน 
มวยนึ่งข้าวบ้านโนนผึ้ง ตำบลนาจิก อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมพร้อม
วัสดุฝึกอบรม และงานปรับปรุงเพดาน กระเบื้อง 
ทาสี ไฟฟ้า ของอาคารและห้องเก็บมวยนึงข้าว  
ขาดการระบุรายละเอยีดกิจกรรม ขอบเขต 
การดำเนินงาน และแบบรูปการปรับปรงุอาคาร 
รวมถึงขาดการระบถุึงตลาดรองรับ 
  

  

60 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านโนนงาม หมู่ 4  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  
บ้านโนนงาม หมู่ 4 ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

61 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านหนองยาง  
หมู่ 5 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  
บ้านหนองยาง หมู่ 5 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านลือ หมู ่14 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน บ้านลอื 
หมู่ 14 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

63 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านแสนสุข หมู่ 6 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  
บ้านแสนสุข หมู่ 6 ตำบลลือ  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

64 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านนาคำ หมู่ 4 ตำบลลือ 
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน บ้านนาคำ 
หมู่ 4 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชน บา้นสนามชัย 
หมู่ 8 ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  
บ้านสนามชัย หมู่ 8 ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจรญิ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

66 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน  
บ้านโม่งโป้ หมู่ 2  
ตำบลโนนงาม  
อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพือ่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน บ้านโม่งโป้ 
หมู่ 2 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

497,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ 

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย ์ก่อสร้างอาคาร งานทาง สะพาน 
และท่อเหลียม และวัสดุในการทำปุย๋อินทรีย์  
โดยขาดรายละเอยีดที่ชัดเจนด้านการดำเนิน
กิจกรรม รวมถึงจำนวนและประเภทกลุม่เป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์ ตัวชีว้ัดและรายได้ที่เชื่อมโยง 
สู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

67 ฝึกอาชีพการทำถว้ยจาก 
จานไม้  

ฝึกอาชีพการทำถว้ยจากจานไม้ ในพื้นที ่
บ้านเปือย หมู่ 1 ,8 ตำบลเปือย และบ้าน 
นาล้อม หมู ่8 ตำบลไร่ขี อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ  
50 คน รวม 150 คน 

495,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ซ้ือเครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ โดยขาดการระบุ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น และเป็น 
การดำเนินงานโดยการจัดจา้ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟา้  ฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟา้ ในพื้นที่บา้นเปือย 
หมู่ที่ 4,10 ตำบลไร่ขี และหมู่ที ่11  
ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ  
50 คน รวม 150 คน 

495,150 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ซ้ือวัสดุฝึกการเพาะเห็ดก้อน โดยขาดการระบุ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น  
ขาดรายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย และเป็น 
การดำเนินงานโดยการจัดจา้ง 

  

69 ฝึกอาชีพการทำปลาส้ม ฝึกอาชีพการทำปลาส้ม ในพื้นที ่หมู่ที่ 9,2,3 
ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

488,100 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ใน 3 หมู่บ้าน ซ้ืออุปกรณ์ฝึกทำปลาส้ม กระปุก  
กะละมัง กระเทยีม ปลาเทโพ มีด เกลือ   
โดยขาดการระบุตัวชีว้ัดที่ชัดเจนถึงรายได้ 
ที่จะเกิดขึ้น ขาดรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
และเป็นการดำเนินงานโดยการจัดจ้าง  

  

70 ฝึกอาชีพการทำอิฐประสาน ฝึกอาชีพการทำอิฐประสาน ในพื้นที ่หมู่ที่ 6 
ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ  
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 รุ่น  
รวม 100 คน 

402,660 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ซ้ืออุปกรณ์ฝึกทำอิฐแบบไฮโรลิก 1 เครื่อง 
สนับสนุนปูน ดิน จอบ ถัง พลั่ว โดยขาดการระบุ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น  
ขาดรายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย และเป็น 
การดำเนินงานโดยการจัดจา้ง  

  

71 ฝึกอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ฝึกอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร  
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม 400 คน 

460,200 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ซ้ือท่อนพันธุ์ขมิ้น ไพร ตะไคร้หอม โดยขาดการระบุ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น และเป็น 
การดำเนินงานโดยการจัดจา้ง 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ฝึกอาชีพผา้ไทย ฝึกอาชีพผา้ไทย ในพื้นที่บา้นดงมะยาง  
หมู่ 1,5,7 ตำบลดงมะยาง อำเภอลอือำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 80 คน 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
สนับสนุนอุปกรณ์ฝึก เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1 เครื่อง  
กี่ ฟืม ดา้ย โดยขาดการระบุตัวชีว้ัดที่ชัดเจน 
ถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้น ขาดรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย และเป็นการดำเนินงานโดยการจัดจ้าง 

  

73 พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนข้าวแปรรูปเพื่อสุขภาพ 
บ้านนาแวง หมู่ที่ 8  
ตำบลจานลาน อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว 
แปรรูปเพื่อสุขภาพ บา้นนาแวง หมู่ที ่8 
ตำบลจานลาน อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ 
1. ก่อสร้างโรงเรือนเก็บข้าวเปลือก ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร 
วงเงิน 388,000 บาท 
2. สร้างลานตากข้าว ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร หา 0.10 เมตร วงเงิน 
500,000 บาท 
3. เครื่องอัดสุญญากาศ วงเงิน 35,000 บาท 
4. เมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 40,000 บาท 
5. เครือ่งตรวจข้าวเปลือก  
วงเงิน 150,000 บาท 
6. เครื่องสีข้าวขนาดกลาง  
วงเงิน 350,000 บาท 

1,863,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้าง
โรงเรือน ลานตาก ซ้ือเครื่องสีข้าว ให้แก่กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนแปรรูปขา้ว เป็นการสนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ์โดยตรงโดยขาดการอบรมให้ความรู้  
และส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์   
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

74 สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่
ข้าวบา้นผึ้ง หมู่ 4  
บ้านจานลาน ตำบลจานลาน 
อำเภอพนาจังหวัด
อำนาจเจริญ 

สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบา้นผึ้ง  
หมู่ 4 บ้านจานลาน ตำบลจานลาน  
อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ 
1. ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด  
1,000 คิว กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร  
ลึก 2.20 เมตร วงเงิน 366,600 บาท 
2. อาคารโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง ขนาด 
กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร  
วงเงิน 681,520 บาท 
3. วัสดุการเกษตร วงเงิน 230,370 บาท  

1,278,490 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลจานลาน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม  
ขุดสระในไร่นา ขนาด 1,000 คิว 10 บ่อ แจกปลานิล 
กุ้งก้ามกราม ปลาดกุ อาหารกุ้ง โรงเรือนปลูกผัก
กางมุ้ง 8 หลัง ปัจจัยการผลิต รถพรวนดิน  
มีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 30 คน โดยขาด 
ความเหมาะสมด้านปริมาณผู้ได้รับประโยชน์ 
และงบประมาณของโครงการ 

  

75 เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ หมู ่9 บา้นจิก 
ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ หมู่ 9 บา้นจกิ  
ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบดว้ย 
1. จัดหาปุย๋คอก จำนวน 46,695 กิโลกรัม 
วงเงิน 186,780 บาท 
2. จัดหารำละเอยีด จำนวน 2,547 กิโลกรัม 
วงเงิน 30,564 บาท 
3. จัดหาแกลบดิบ จำนวน 3,817 กิโลกรัม 
วงเงิน 11,451 บาท 
4. จัดหาแกลบเผา จำนวน 16,113 กิโลกรัม 
เป็นเงิน 32,226 บาท 
5. จัดหาฟิลเลอร์เค้ก (เค้กอ้อย)  
จำนวน 12,720 บาท เป็นเงิน 25,440 บาท 

500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
ทำปุ๋ย จัดหาวัสดุทำปุย๋ ค่าแรงจ้างผสมปุ๋ยและ
กรอกกระสอบ เป็นการจ้างวิสาหกจิชุมชนผลิตปุ๋ย 
เพื่อผลิตปุ๋ย มีกลุ่มเปา้หมายเกษตรกร 20 คน 
ประชาชน 200 คน โดยขาดระบถุึงประเภทกลุ่ม
เกษตรกรหรือชนิดของแปลงเกษตรท่ีจะใช้ปุ๋ย 
และรายละเอยีดที่แสดงถึงการต่อยอดเมื่อสิ้นสุด
โครงการ อาทิ ความยั่งยืนในการจัดหาวัสดุ ค่าจ้าง
แรงงาน รวมถึงด้านการตลาด 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
ส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านนาวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลนาวัง อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ขยายเขตไฟฟา้ 1 แห่ง 
2.ท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 2,250 เมตร  
3.GATE VAKVE 30 แห่ง     
4.AIR VAKVE 2 แห่ง   
5.ขุดลอกหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้ต้นทุน 
ปริมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร 

24,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ไฟฟ้าและท่อส่งน้ำ GATE VAKVE และขุดลอก 
หน้าฝาย โดยขาดการระบุถึงจำนวนกลุม่เป้าหมาย
และประเภทสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงขาดความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

77 เพิ่มประสิทธิภาพเขื่อน 
ลำเซบาย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลสร้างถ่อนอก  
อำเภอหวัตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

1.ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ เพิ่มประสิทธิภาพและ
สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 
อาคารได้   
2.ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสถานีสูบน้ำพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสูบน้ำให้ดยีิ่งขึ้น  
3.ซ่อมแซมระบบควบคุมห้อง Control 
Room และระบบไฟฟ้า เพิ่มเสริม
ประสิทธิภาพการควบคุมน้ำให้ดียิ่งขึ้น 
4.ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดยีิ่งขึ้น 
5.ซ่อมแซมอาคารระบายนำ้คันพนัง 
ลำเซบายอำนาจเจริญเพิ่มความมั่นคง
แข็งแรงของทำนบดินอาคารในฤดูน้ำหลาก 
6.ซ่อมแซมหินเรียงริมตลิ่งเขื่อนลำเซบาย
เสริมความแข็งแรงให้กับริมตลิ่งเขื่อน 
ลำเซบาย 
 

9,500,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม
เครื่องกว้านบานระบาย ระบบสูบนำ้สถานีสูบน้ำ 
ระบบควบคุมห้อง Control Room และระบบ
ไฟฟ้า อาคารระบายน้ำคันพนัง และหินเรียงริมตลิ่ง
เขื่อน โดยขาดการระบุถึงจำนวนกลุ่มเปา้หมายและ
ประเภทสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
ประโยชน์ รวมถึงขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 อาคารบังคับน้ำห้วยวังหิน
พร้อมระบบกระจายน้ำ 
บ้านเสารีก เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตของเกษตรกร 
ตำบลพระเหลา อำเภอพนา 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

อาคารบังคับน้ำห้วยวังหินพร้อมระบบ
กระจายน้ำบา้นเสารีก เพือ่เพิ่มศักยภาพ 
การผลิตของเกษตรกร ตำบลพระเหลา 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  
จำนวน 1 แห่ง 

12,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทาน
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำห้วยวังหินพร้อมระบบกระจายนำ้
บ้านเสารีก โดยขาดการระบุถึงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
และประเภทสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงขาดความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน 

  

79 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0020 สายทาง  
บ้านนาหมอม้า –  
บ้านหนองแห ่อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0020 สายทาง บ้านนาหมอม้า – 
บ้านหนองแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร  
ยาว 1,938 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
12,535 ตารางเมตร   

7,940,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุถึง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและประเภทสินคา้เกษตร 
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงขาด
ความเชื่อมโยงถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้แก่ชุมชน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0014 สายทาง  
บ้านสองคอน – บา้นก่อ 
อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0014 สายทาง บ้านสองคอน – 
บ้านก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจรญิ 
กว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 15,470 ตารางเมตร   

9,940,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุถึง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและประเภทสินคา้เกษตร 
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

81 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0006  สายทาง 
แยกทางหลวง 202 –  
บ้านถ่อนใหญ ่อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0006  สายทาง แยกทางหลวง 202 
– บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0 - 0.50 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,450 ตารางเมตร   

9,970,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุถึง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและประเภทสินคา้เกษตร 
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

82 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0008  สายทาง 
บ้านนาผือ -  บ้านคึมใหญ ่
อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0008  สายทาง บ้านนาผือ –  
บ้านคึมใหญ่ อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 6.00 เมตร   
ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร  
ยาว 1,930 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,440 ตารางเมตร   

9,990,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุถึง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและประเภทสินคา้เกษตร 
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
อจ.ถ.1-0033 สายทาง  
บ้านศรีคูณ – บ้านนาสะแบง 
อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In – Place Recycling 
อจ.ถ.1-0033 สายทาง บ้านศรีคูณ –  
บ้านนาสะแบง อำเภอพนา  
จังหวัดอำนาจเจริญ กวา้ง 6.00 เมตร   
ไหล่ทางข้างละ 0 - 1 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
15,600 ตารางเมตร 
   

9,980,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขาดการระบุถึง
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและประเภทสินคา้เกษตร 
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง 
ขาดความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟืน้ฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 

84 การพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
เช่ือมโยงการขนส่งเกษตร
และการท่องเท่ียว 

ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่ทาง, 
อำนวยความปลอดภยั อจ 3006 สายแยก 
ทล 202 - อำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ ระหวาง กม. 22 + 611 
-25 +982 และ 26 + 855 - 27 + 190 
รวมระยะทางก่อสร้าง 3.706 กิโลเมตร 
 

30,100,000 จังหวัดอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบท
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรและไหล่ทางซ่ึงเป็นโครงการที่มี
วงเงินสูง โดยขาดรายการระบุประเภทสินค้าเกษตร
และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

85 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการฟื้นตัว 
และพัฒนากจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธภิาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2210  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ขมิ้น – น้ำปลกี 
ระหว่าง กม. 20 + 000 - 21 + 250 

40,000,000 จังหวัดอำนาจเจริญ แขวงทางหลวง
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ทางและสะพานซ่ึงเป็นโครงการที่มีวงเงินสูง  
โดยขาดรายการระบุประเภทสินค้าเกษตรและ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ รวมถึง 
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

86 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ตลาดสดเทศบาล 1  
เป็นตลาดสดระดับ 5 ดาว 
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง 
จังหวัดอำนาจเจริญ  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย  
ตลาดสดเทศบาล 1 เป็นตลาดสดระดับ  
5 ดาว จำนวน  1  แห่ง  
เปลี่ยนฝาบ่อพกั,ก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย
เพิ่ม,ก่อสร้างบ่อดักไขมัน,ปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมให้ดียิ่งขึ้น 

500,000 เทศบาลเมือง
อำนาจเจริญ 

เทศบาลเมือง 
อำนาจเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดสดเทศบาล  
โดยขาดการระบุรายละเอียดจำนวนผู้ประกอบการ
ในบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลประโยชน์ ตัวชี้วัด 
ที่แสดงถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ปญัหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิน่ที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตร 
บ้านดอนวา่น หมู่ที ่9  
ตำบลหัวตะพาน โดยการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบ
กระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นดอนวา่น หมู่ที ่9 
ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ 
ครบไม่ถ้วน (ขาดเอกสารแบบฟอร์ม 1) 

  

88 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรชุมชน 
บ้านท่ายางชุม หมู่ที ่8 
ตำบลคำพระ โดยการขุด
เจาะบ่อบาดาลและระบบ
กระจายน้ำพลังแสงอาทิตย ์

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำ 
พลังแสงอาทิตย์ บา้นท่ายางชุม หมู่ที ่8 
ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ 
ครบไม่ถ้วน (ขาดเอกสารแบบฟอร์ม 1) 

  

89 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรยั่งยืนและ 
แปรรูปอาหารท้องถิ่นอีสาน 
บ้านหนองแคน หมู่ที ่6 
ตำบลคำพระ โดยการติดตั้ง
ระบบกระจายนำ้พลัง
แสงอาทิตย ์

ระบบกระจายนำ้พลังแสงอาทิตย ์ 
บ้านหนองแคน หมู่ที ่6 ตำบลคำพระ 
อำเภอหวัตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบ
กระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด
และสาระสำคัญครบไม่ถ้วน (ขาดเอกสาร
แบบฟอร์ม 1) 

  

90 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ บา้นหัวตะพาน  
หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน 
โดยการขุดเจาะบอ่บาดาล
และระบบกระจายน้ำ 
พลังแสงอาทิตย ์ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ บา้นหัวตะพาน หมูท่ี่ 1  
ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล 
หัวตะพาน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ 
ครบไม่ถ้วน (ขาดเอกสารแบบฟอร์ม 1) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ใหม่พัฒนา บา้นใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างถ่อนอ้ย 
โดยการติดตั้งระบบกระจาย
น้ำพลังงานแสงอาทิตย ์

ระบบกระจายนำ้พลังงานแสงอาทิตย ์ 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างถ่อนอ้ย  
อำเภอหวัตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

493,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างถ่อน้อย 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างระบบ
กระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด
และสาระสำคัญครบไม่ถ้วน  
(ขาดเอกสารแบบฟอร์ม 1) 

  

92 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจยุคใหม่  
หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ  
ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบ
กระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่4 ตำบลคำพระ 
อำเภอหวัตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

499,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลและระบบกระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ 
ครบไม่ถ้วน (ขาดเอกสารแบบฟอร์ม 1) 

  

รวม 92 โครงการ 269,390,046  
 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดพระนครศรอียธุยา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจดัสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวดั เห็นควรสนบัสนนุ ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

พระนครศรีอยุธยา 627,805,993 111 627,488,928 70 306,944,177 41 320,544,751 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 สํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ ฝึกอาชีพใหก๎ับผู๎สูงอายุในโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
โดยด าเนินการฝึกอาชพีการจัดดอกไม๎ 
ในพิธีตํางๆ การจัดดอกไม๎ถวายพระ  
การจัดดอกไม๎ในงานมงคล ในโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ 10 แหํงๆ ละ 35 คน  

484,900 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําเพิ่มของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมอาชพีการจัด
ดอกไม๎ในงานพิธีตํางๆ กลุํมเป้าหมายเปน็ผู๎สูงอายุ 
350 คน ด าเนินการคือโรงเรียนผู๎สูงอาย ุ10 แหํง
ในจังหวัด เพิ่มรายได๎ 72,000 บาท/คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

484,900 

2 ฝึกอาชีพระยะสั้น 
แกํประชาชนและเยาวชน 

ฝึกอาชีพการสานกระเป๋าจากผักตบชวา
ให๎กับประชาชน 40 คน  

75,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบลอรัญญิก 2) ภาคประชาสังคม  
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําเพิ่มของสินค๎าและผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น 
และชุมชน โดยการอบรมอาชีพการสานกระเป๋า
จากผักตบชวา กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลอรัญญิก 40 คน มีรายได๎ 
เสริมเพิ่มรายได๎ 8,000 บาท ในปี 2564  
และ 24,000 บาท ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

75,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรสูํมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

19,637,332 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,652,930 

  กิจกรรมที่ 1 ผลิตพืชปลอดภยัเพื่อการค๎า 
(งบ 6,599,300 บาท)  
(1) อบรมการผลิตพืชปลอดภัยเพือ่การค๎า 
(การผลิตพืชปลอดภยัตามมาตรฐาน GAP 
และการผลิตพืชปลอดภัยดว๎ยนวัตกรรม
เกษตร) 3 รุํนๆ ละ 42 – 48 ราย ผํานทาง
ออนไลน์ (ระบบ zoom meeting/ 
google meet) โดยจุดอบรมกระจายไปใน
พื้นที่ จุดละไมํเกิน 5 ราย   
(2) สนับสนุนโรงเรือนพร๎อมปัจจัยการผลิต
ส าหรับปลูกขิง 46 ชุด 1 ชุดประกอบดว๎ย 
โรงเรือนปลูกพืชหลังคาทรงโค๎งพร๎อมติดตั้ง
ระบบน้ า ทอํนพันธุข์ิง 60 กิโลกรัม/
โรงเรือน ปุ๋ยเกล็ด 60 กิโลกรัม/โรงเรือน 
วัสดุปลูก (แกลบ) 8 ตัน/โรงเรือน และขุย
มะพร๎าว 7 ตัน/โรงเรือน  
(3) เช่ือมโยงตลาดจับคูํธุรกิจจัดงาน 10 คน  
(4) บริหารจัดการโครงการ  

   
 

 เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมการผลติพืช
ปลอดภัย ได๎มีการปรับรูปแบบการอบรมให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสนับสนุน
โรงเรือนพร๎อมติดตั้งระบบน้ าและทํอนพันธุ์พันธุ์ 
ขิง พร๎อมวัสดุปลูกใหแ๎กกํลุํมเกษตรกร 15 กลุํม  
เพื่อด าเนินการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปสูํพืช 
ที่มีมูลคําสูงและเป็นที่ต๎องการของตลาด 
กลุํมเป้าหมายเป็นเกษตรกร 2,325 คน คาดวํา
สามารถผลิตออกสูํตลาด 600 กิโลกรัม/รอบ/
โรงเรือน หรือ 18,000 บาท/โรงเรือน/รอบ  
(คิดจากราคาที่บริษัทประกันราคา) 1 ปี  
ปลูกได๎ 3 รอบ 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
3. ปรับลดการจัดงานคํูธุรกิจที่เป็นการรวมกลุํมคน
จ านวนมาก 25,000 บาท ดังนั้นคงเหลือวงเงิน 
ที่เห็นควรสนับสนุน 6,574,300 บาท 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ไลํแมลง แกํศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
(งบ 4,683,440 บาท) อบรมเจ๎าหน๎าที ่
และให๎เจ๎าหนา๎ที่น าไปถํายตํอให๎เกษตรกร 
โดยเกษตรกรเป้าหมายเป็นสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน 1,592 คน จาก 57 
ศูนย์ พื้นที่ 16 อ าเภอ อบรมศูนย์ละ 20 - 
30 คน  จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 5 – 10 คน 
หลักสูตรที่ใช๎ในการอบรม คือ “การปลกู
พืชสมุนไพรไลํแมลงและการน าไปใช๎ที่
ถูกต๎อง” เพื่อให๎รู๎จกัพืชสมุนไพร ทั้ง 9 
ชนิด สรรพคุณตํางๆ ของพืชสมุนไพร- 
วิธีการปลูก/การดูแลรักษา/การเก็บเกี่ยว- 
วิธีการน าพืชสมุนไพรไปใช๎ในการไลํแมลง- 
วิธีการน าพืชสมุนไพรไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
และสนับสนุนปัจจยัการผลิต คือ พืช
สมุนไพร 9 ชนิด (หางไหล ขาํเหลือง 
ตะไคร๎หอม หนอนตายยาก ขิง กระชาย
ขาว มะกรูด ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด) 

       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมถํายทอดความรู๎
การผลิตพืชไลํแมลงและการน าไปใช๎ทดแทน 
การใช๎สารเคมีในแปลงของตนเอง เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถผลิตพืชปลอดภยั รวมทั้งน าไปพืชไลํแมลง
และสารสกัดสมุนไพรไลํแมลงไปจ าหนําย 
สร๎างรายได๎เพิ่มให๎แกํเกษตรกรในป ี2564  
ไมํต่ ากวํา 2,388,000 บาท และ 4,776,000 บาท  
ในปี 2565 และสนับสนุนปัจจยัการผลิตคือ  
พืชสมุนไพร 9 ชนิด ให๎เกษตรกรน าไปปลูก 
กลุํมเป้าหมายเป็นเกษตรกร 1,592 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    กิจกรรมที่ 4 สํงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(งบ 4,857,190 บาท) มีอบรม 2 หลักสตูร 
(1) เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให๎แกํ
เกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหมํถวายในหลวง 793 คนๆ 
ละ 1 ครั้ง 1 วัน แบํงอบรม 159 จุดๆ ละ 
5 คน และ (2) อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสูํการเป็นวิทยากร เพื่อเป็นจุด
เรียนรู๎และถํายทอดขยายผลให๎แกํเกษตรกร
และผู๎ที่สนใจได๎ 50 คนๆ ละ 1 ครั้ง 3 วัน 
ผํานออนไลน์ และสนับสนุนวัสดุการเกษตร 
(พันธุ์ผัก พันธุ์ไม๎ผล ก๎อนเช้ือเห็ด ปุย๋
อินทรีย์ กากน้ าตาล ฯลฯ) เฉลีย่รายละ 
3,586 บาท และครุภัณฑ์ (โรงเพาะเห็ด  
84 โรงๆ ละ 15,000 บาท ตู๎อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 เครื่อง 15,000 บาท ชุด
โซลาร์เซลล์ 4 ชุดๆละ 40,250 บาท  
และถังพลาสติก 2,000 ลิตร 4 ถังๆ ละ  
6,500 บาท)  

       เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผ๎ูผลิตพืชปลอดภัย โดยมีการปรับ 
การอบรมให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
และมีการสนับสนุนวัสดุการเกษตร (ต๎นพันธุ์ไม๎ผล 
พันธุ์ผัก ปุ๋ย) กลุํมเป้าหมายเป็นเกษตรกร 793 คน 
ส าหรับพืชผักท าให๎เกษตรกรลดรายจํายเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 30 บาท/วัน และเหลือจ าหนํายสร๎าง
รายได๎เสริมเฉลี่ยครัวเรือนละ 500 บาท/เดือน 
สํวนไม๎ผลหลังจากปลูกจนให๎ผลดีสามารถสร๎าง
รายได๎เฉลี่ยไรํละ 4,000 บาท/ป ี   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
3. ปรับลดการสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตรที่
แจกจาํยให๎เกษตรกรรายบุคคล (โรงเพาะเห็ด 84 
โรง ตู๎อบพลังงานแสงอาทิตย ์1 เครื่อง ชุดโซลาร์
เซลล์ 4 ชุด และถังพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร  
4 ถัง) รวม 1,462,000 บาท ดังนั้นคงเหลือวงเงิน 
ที่เห็นควรสนับสนุน 3,395,190 บาท 
 

 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 5/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 ยกระดับประสิทธิภาพ 
การผลิตข๎าวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
ฤดูกาลผลิต ปี 2564/65 

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข๎าว 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฤดูกาลผลิต  
ปี 2564/65 โดยการอบรมถํายทอดความรู๎
และเทคโนโลยีนวัตกรรมการปลูกข๎าวเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปลกูข๎าว ลดต๎นทุน
และเพิ่มผลผลิต (การจัดการแปลงนา 
ที่เหมาะสม การจัดการธาตุอาหาร  
การใช๎สารนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข๎าว) เป้าหมายอบรมเกษตร 
5,350 คน ใน 16 อ าเภอ ม ี202 ต าบล  
จัดอบรม 6 คน/ครั้ง ถ๎าในสถานการณ์การ
แพรํระบาดโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข๎ม  
จัดอบรมไมํเกิน 5 คน/วัน/ครั้ง  
และสนับสนุนสารสกัดธรรมชาติเรํงการ
เจริญเติบโต 18.19 ล๎านบาท และปุ๋ย
ชีวภาพ 3.21 ล๎านบาท เฉลี่ยรายละ
ประมาณ 4,000 บาท 

22,807,100 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเกษตร
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการอบรมถํายทอดความรู๎
ในการใช๎นวัตกรรมในการปลูกข๎าวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปลกูข๎าว ลดต๎นทุนและเพิ่ม
ผลผลิต ซ่ึงจะด าเนินการอบรมให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และสนับสนุนวัสดกุารเกษตร 
กลุํมเป้าหมายเป็นเกษตรกรผ๎ูปลูกขา๎ว 5,350 คน 
ท าให๎เกษตรกรมีรายได๎จากผลผลิตข๎าวตํอไรํ 
ที่เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 20 หรือคิดเป็นเงิน 
56,496,000 บาท      
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

22,807,100 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ศูนย์พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  
(อย.กลาง) หมูํที่ 4  
ต าบลบ๎านใหมํ  
อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ออกแบบและกํอสร๎างห๎องผลิตอาหาร
ปลอดภัยพร๎อมจัดหาอุปกรณ์ภายในหอ๎ง
เพื่อเป็นสถานที่ผลิตสินค๎าประเภทอาหาร 
ที่มีมาตรฐาน โดยมีแผนบริหารจัดการ ดังนี้  
1) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะเป็นหนํวยรับ
ลงทะเบียนผู๎ประกอบการโอทอป 
และกลุํมวิสาหกจิชุมชน ที่ต๎องการน า
สินค๎าเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาและขอรบั
รองมาตรฐาน อย. โดยการจัดล าดับคิวการ
เข๎าใช๎บริการ  
2) เครือขํายโอทอปเทรดเดอร์ จะเป็น
หนํวยให๎ค าปรึกษาดา๎นการพัฒนาแนะน า
วิธีการพัฒนาสินค๎าใหก๎ับผู๎ประกอบการทุก
กลุํมที่ผํานการลงทะเบียนเขา๎ใช๎บริการมา 
และเป็นผู๎ด าเนินการประสานงานในการน า
ผลิตภัณฑ์สินค๎าที่ผํานการพัฒนาเข๎าสูํ
กระบวนการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน 
การรับรองมาตรฐาน อย. รํวมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1,200,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และมูลคําเพิ่มของสินค๎า (เกษตร) และผลิตภัณฑ์
ท๎องถิ่นและชุมชน โดยการกํอสร๎างห๎องผลิตอาหาร
ปลอดภัย อย.กลาง พร๎อมจัดหาอุปกรณ์ภายใน
ห๎องที่ศูนย์โอทอปเอา๎ท์เลทและศูนย์พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์กลางที่อยูํในความรับผิดชอบของกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให๎ผู๎ผลิตกลุํมเกษตรกร  
กลุํม OTOP กลุํมวิสาหกิจชุมชน มีสถานที่ผลิต
อาหารที่ได๎มาตรฐานอาหารและยา (อย.) สามารถ
จ าหนํายในชํองทางการตลาดได๎กว๎างขึน้ 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 200 คน เกษตรกร 
100 คน และผู๎ประกอบการ 200 คน  
ท าให๎ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค๎าประเภท
อาหารมีรายได๎เพิ่มในปี 2564 เป็นจ านวน 15,000 
บาท/เดือน/ราย และลดต๎นทุน 1 ล๎านบาท/ 
การลงทุน/ราย  ปี 2565 เพิ่มรายได๎ 20,000 
บาท/เดือน/ราย และลดต๎นทุน 1 ล๎านบาท/ 
การลงทุน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

1,200,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท ์ 
ทล.3263 ตอนอยธุยา -  
ไผํกองดิน ต าบลพระขาว 
ต าบลน้ าเต๎า  
อ าเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล 3263  
ตอน อยธุยา -  ไผํกองดิน อ าเภอบางบาง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท าการขดูไส
ผิวทางเดิมออก 5 เซนติเมตร แก๎ soft 
พร๎อมท าการ Recycling ปูผิวทางแอสฟัลท์ 
2 ชั้น หน๎าชั้นละ 5 เซนติเมตร พร๎อมตีเส๎น
จราจรเทอร์โมพลาสติก  

20,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงอยุธยา 1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน เป็นการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์  
ซ่ึงทรุดโทรม เพื่ออ านวยความสะดวกและสร๎าง
ความปลอดภยัในการคมนาคมและการขนสํงสินค๎า
และเป็นเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ  
เชํน วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ และวัดไกํเตี้ย 
จ านวนผู๎ใช๎เส๎นทาง 19,715 คัน/วัน กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 17,029 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

20,000,000 

7 ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย อย 4024 
แยกทางหลวงหมายเลข 
3267 - บ๎านคลองน๎อย 
อ าเภอมหาราช  
อ าเภอบา๎นแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
สาย อย 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 
3267 - บ๎านคลองน๎อย ผิวจราจรกว๎าง 
7 เมตร ผิวทางกวา๎ง 6 เมตร ระยะทาง 
3.300 กิโลเมตร 

20,500,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ  
โดยการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานชุมชน  
เป็นการซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซ่ึงทรุดโทรม เพื่ออ านวยความสะดวกและสร๎าง
ความปลอดภยัในการคมนาคมและการขนสํง
เกษตร (ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน   
2,320 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

20,500,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

8 เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ า
แก๎มลิงในศูนย์ศิลปาชีพ 
ต าบลเกาะเกิด จ านวน 8 
แหํง อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขุดลอกแก๎มลิง จ านวน 8 แหํง  
ปริมาณดินขุด 469,930 ลูกบาศก์เมตร 

50,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกแก๎มลิง เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักน้ าต๎นทุนรองรับการด าเนินกิจกรรมตํางๆ 
ภายในศูนย์ศิลปาชีพต าบลเกาะเกิด  
(แหลํงทํองเที่ยว แหลํงเรียนรู๎หัตถศิลป์ งานผ๎า
ศิลปาชีพ และศิลปะการแสดงโขน แหลํงผลิต 
และกระจายสินค๎าเกษตร) และพื้นที่เกษตร
โดยรอบ นอกจากนีย้ังเป็นพื้นที่รองรับน้ าเพื่อ
ป้องกันน้ าทํวมในพื้นที่ใกล๎เคียง ซ่ึงการด าเนินการ
ขุดลอกจะท าให๎เพิ่มประสิทธภิาพการเกบ็กักน้ า
จากเดิม 717,690 ลูบาศก์เมตร เป็น 1,187,620 
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เกษตรได๎ประโยชนป์ระมาณ 
3,452 ไร ํและลดผลกระทบจากปัญหาน้ าทํวมได๎
ไมํต่ ากวํา 5,000 ไรํ กลุํมเป้าหมายที่ได๎รับประโยชน์
เป็นประชาชนและเกษตรกร 300 - 400 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

50,000,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 9/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ระบบสํงน้ าเพื่อการเกษตร
เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร 
ลดรายจํายเพิ่มรายได๎ให๎
ชุมชน  หมูํที่ 3 และหมูํที่ 4
ต าบลบ๎านใหม ํ 
อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต้ังหอถังเก็บน้ าพร๎อมระบบสูบน้ า  
ขนาดความจ ุ30 ลูกบาศก์เมตร  

2,200,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านใหม ํ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขํายภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 
กลุํมวิสาหกิจ  
กลุํมอาชีพ  

กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
กลุํมเปราะบาง 

ผู๎สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการพัฒนาแหลํงน้ าที่สามารถใช๎ใน
การเกษตรได๎ตลอดทั้งปี ลดต๎นทุนในการจัดหาน้ า
เพื่อปลูกผักสวนครัวและเป็นการเพิ่มรายได๎จาก
การจ าหนํายผกัสวนครัว ปี 2564 เพิ่มรายได๎ 
50,000 บาท/ครวัเรือน กลุํมเปา้หมายเป็น
ประชาชนจ านวน 1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

2,200,000 

10 กํอสร๎างขยายก าลังผลิต
น้ าประปาผวิดิน หมูํที ่2  
ต าบลบ๎านรุน  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างขยาย 
1. ถังตกตะกอนชนิดหวัฉีด 1 ชุด 
2. ถังกรองทรายล๎างอัตโนมัติ 1 ชุด  
3. ฐาน คสล. รองรับถังตกตะกอนชนิด
หัวฉีดและกรองทรายลา๎งอัตโนมัติ  
ขนาด 7.60x12.50 เมตร 1 ฐาน 
4.เครื่องสูบน้ าแรงต่ า ขนาด 70  
ลูกบาศก์เมตร สํวนสูง 30 เมตร 
5.เครื่องสูบน้ าแรงสูงขนาด 70  
ลูกบาศก์เมตร สํวนสูง 35 เมตร 1 ชุด 
6. บํอระบายน้ าตะกอน 1 หลัง 

9,577,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเกาะเรียน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขยายก าลังผลิตน้ าประปาผิวดิน 
พื้นที่ต าบลบ๎านรุน มีทั้งหมด 4 หมูํบ๎าน  
มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 482 ครัวเรือน  
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชน 
ให๎มีน้ าใช๎อยํางเพยีงพอและทัว่ถึง รองรับการ
ขยายตัว ของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 1,425 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

9,577,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบบาดาล  
หมูํที่ 6 ต าบลขยาย  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบา๎นแบบบาดาล 
หมูํที่ 6 ต าบลขยาย ขนาดความจ ุ20 
ลูกบาศก์เมตร  

1,207,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลโพธิ์สามต๎น 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอํสร๎างระบบประปาหมูํบา๎นเพื่อให๎
ประชาชนมีน้ าใช๎อยํางเพียงพอและทั่วถงึ  
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 136 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

1,207,000 

12 เจาะบํอบาดาล พร๎อมอุด
กลบบํอบาดาลของเดิม 
ที่ช ารุด หมูํที่ 5 ต าบลขยาย 
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจาะบํอบาดาล พร๎อมอุดกลบบํอบาดาล
ของเดิมที่ช ารุด ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง  
6 นิ้ว ความลึกไมํน๎อยกวาํ 150.00 เมตร  

576,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลโพธิ์สามต๎น 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเจาะบํอบาดาลเพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎อยํางเพียงพอและทัว่ถึง รองรับการขยายตวั
ของชุมชนและธุรกจิท๎องถิ่น กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชนจ านวน 107 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

576,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 11/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 1 ต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน ความจ ุ30 
ลูกบาศก์เมตร 

2,395,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎านเพื่อ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน  
ให๎ประชาชนมีน้ าใช๎อยํางเพียงพอและทัว่ถึง 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 300 
ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
 

2,395,000 

14 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 4 ต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน ความจ ุ30 
ลูกบาศก์เมตร 

2,395,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใชอ๎ยํางเพยีงพอและทั่วถึง 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนจ านวน 130 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

2,395,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 12/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 5 ต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน ความจ ุ30 
ลูกบาศก์เมตร 

2,395,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใชอ๎ยํางเพยีงพอและทั่วถึง 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนและผู๎ประกอบการ 
ที่อาศัยอยูํในเขตหมูํที ่5 ต าบลเสาธง ประมาณ 
150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,395,000 

16 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 2 ต าบลทางกลาง  
อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน ความจ ุ30 
ลูกบาศก์เมตร 

2,395,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าใชอ๎ยํางเพยีงพอและทั่วถึง 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนและผู๎ประกอบการ
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,395,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 13/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 เจาะบํอบาดาลและกํอสร๎าง
ระบบประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาลขนาดใหญ ํหมูํที ่1 
ต าบลบ๎านลี ่ 
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจาะบํอบาดาลและกํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบบาดาลขนาดใหญ ํ 

2,666,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านลี ่

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน 
เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าสะอาดอยํางเพยีงพอ 
และทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชน 
และธุรกิจทอ๎งถิ่น กลุํมเปา้หมายเป็นประชาชน 
90 ครัวเรือน (199 คน) เกษตรกร 35 ครัวเรือน 
และผู๎ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 1 แหํง  
ร๎านขายของช า ร๎านอาหาร ฯลฯ ประมาณ 10 ร๎าน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,666,000 

18 เจาะบํอบาดาลและกํอสร๎าง
ระบบประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาลขนาดใหญ ํหมูํที ่3 
ต าบลบ๎านลี ่ 
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจาะบํอบาดาลและกํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบบาดาลขนาดใหญ ํ 

2,700,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านลี ่

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎านเพื่อให๎
ประชาชนมีน้ าสะอาดอยํางเพียงพอและทั่วถึง 
รองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจท๎องถิ่น 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 170 ครัวเรือน (575 
คน) เกษตรกร 65 ครัวเรือน  
และร๎านขายของช า ร๎านอาหาร ฯลฯ  
ประมาณ 10 ร๎าน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,700,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 14/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ขุดลอกแหลํงน้ าสาธารณะ
หนองบางโว ๎หมูํที่ 2  
ต าบลตานิม  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ขุดลอกดินแหลํงน้ า ลกึเฉลี่ย 2.50 เมตร 
หรือมีปริมาณดินไมํน๎อยกวํา 59,460 
ลูกบาศก์เมตร  

2,410,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตานิม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกแหลํงน้ าเพื่อให๎เกษตรกร 
(ท าไรํ ท านา ท าสวน ประมง) มีน้ าท าการเกษตร
อยํางพอเพยีง โดยมีกลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 
3,800 คน และเกษตรกร 2,000 คน มีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากการได๎ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณ
มากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,410,000 

20 ดาดคอนกรีตหนองบาง 
นางเพียร  หมูํที่ 2  
ต าบลตานิม  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับพื้นที่ล ารางหนองบางนางเพียร  
กว๎างเฉลี่ย 2-7 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
และกํอสร๎างดาดคอนกรีต  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

2,710,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตานิม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดลอกแหลํงน้ าและดาดคอนกรีต
เพื่อให๎เกษตรกร (ท าไรํ ท านา ท าสวน ประมง) 
เพื่อให๎มีน้ าท าการเกษตรอยํางพอเพยีง  
โดยมีกลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 3,800 คน  
และเกษตรกร 2,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,710,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 15/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ขุดดินวางทํอระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60 X 
1.00 เมตร พร๎อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า หมูํที่ 2  
ต าบลตานิม  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขุดดินวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และติดต้ังเครื่องสูบน้ า 

1,268,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลตานิม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการขุดดินวางทํอระบายน้ าเพื่อให๎
เกษตรกร (ท าไรํ ท านา ท าสวน ประมง)  
มีน้ าท าการเกษตรอยาํงพอเพียง โดยมี
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 3,800 คน  
และเกษตรกร 2,000 คน มีรายได๎เพิ่มขึน้ 
จากการได๎ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

1,268,000 

22 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมกับแหลํง
ทํองเที่ยวระหวาํงอยธุยา 
กับอํางทองหนองเจ็ดเส๎น 
หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านใหมํ 
อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 8 เมตร ยาว 365 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมํน๎อยกวาํ 2,920 
ตารางเมตร  

3,438,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านใหม ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนเชื่อมกับแหลํง
ทํองเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นทีแ่ก๎มลิงหนองเจ็ด
เส๎นอันเนื่องมาจากพระราชด าริกลุํมเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 254 ครัวเรือน และผู๎ประกอบการ 
150 คน เพิ่มรายได๎คนละ 12,000 บาทตํอเดือน 
ในปี 2564 และ 15,000 บาทตํอเดือน ในปี 2565 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

3,438,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 16/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 กํอสร๎างและปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเทศบาล 12 
(ซอยพรสมเด็จ) หมูํที่ 3 
ต าบลราชคราม  
อ าเภอบางไทร   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     

กํอสร๎างและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว๎าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 133 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมํน๎อยกวาํ 665 ตารางเมตร  

1,987,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบลราช
คราม 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างและปรับปรุงผิวจราจร
เส๎นทางที่ใช๎ในการสัญจรและขนสํงสินค๎า
การเกษตร (ข๎าว) และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน เกษตรกร 
300 คน และผู๎ประกอบการ 10 ราย เพิม่รายได๎ 
ปีละ 50,000 บาทตํอครัวเรือน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

1,987,000 

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) โดยปูลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสสายทาง อย.ถ 110-07  
สายเลียบคลองหนองกก 
ฝั่งเหนือ หมูํที่ 3,8  
ต าบลไผํพระ อ าเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
กว๎าง  4.00 เมตร ความยาว 1,275.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่แอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 5,100.00  
ตารางเมตร  

2,021,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไผํพระ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนที่ใช๎ในการเดินทาง
และขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) กลุํมเป้าหมาย 
เป็นประชาชน 1,328 คน และเกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,021,000 

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยปูลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง อย.ถ 110-10 สาย
เลียบคลอง สปก.  
หมูํที่ 4,5,8 ต าบลไผํพระ 
อ าเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยปูลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว๎าง  4.00 เมตร ความยาว 
2,610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร   
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 
10,440.00 ตารางเมตร  

5,313,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไผํพระ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนที่ใช๎ในการเดินทาง
และขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,267 คน และเกษตรกร 80 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

5,313,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 17/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต รหัสสายทาง 
อย.ถ 110-13 สายบ๎านนาย
จ าลอง พึงประสงค์ หมูํที่ 4 
ต าบลกกแก๎วบูรพา เช่ือม 
หมูํที่ 13 ต าบลไม๎ตรา 
อ าเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างถนนลาดยางขนาดผิวจราจร 
กว๎าง  5.00 เมตร ความยาว 1,065.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ไมํน๎อยกวํา 5,325.00 ตารางเมตร  

2,460,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลไผํพระ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนนลาดยางที่ใช๎ในการ
เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน 
และเกษตรกร 60 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,460,000 

27 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ระหวํางทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 347 
เช่ือมตํอถนนทางหลวง
หมายเลข 3469) หมูํที่ 1 
ต าบลตลาดเกรียบ  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ชํวงที่ 1 ความกวา๎งเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ความยาว 306 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
1,224 ตารางเมตร   
ชํวงที่ 2 ความกวา๎งเฉลี่ย 4.00 เมตร  
ความยาว 2,110 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 8,440 ตารางเมตร 

9,768,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ตลาดเกรียบ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ใช๎ในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 890 คน เกษตรกร 
จ านวน 80 คน และผู๎ประกอบการ จ านวน 4 ราย 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

9,768,000 

28 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชายคลองตลาด
เกรียบ หมูํที ่6 - หมูํที่ 7 
ต าบลตลาดเกรียบ  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎างเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 654 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการไมํน๎อย
กวํา 2,289  ตารางเมตร 

2,409,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบลตลาด
เกรียบ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ใช๎ในการสัญจรและขนสํงพืชผลทางการเกษตร 
(ข๎าว) เพือ่แก๎ไขปญัหาความเดือดร๎อนของประชน 
ซ่ึงสภาพถนนเดิมช ารุด กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน 490 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

2,409,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 18/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
บริเวณชุมชนรางยายเพยีร 
หมูํที่ 6  พร๎อมทํอระบายน้ า 
เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
บริเวณชุมชนรางยายเพยีร 
หมูํที่ 6 ประกอบด๎วย  
ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 67.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 4.50 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไมํน๎อยกวํา 628.00 
ตารางเมตร 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต พร๎อมทํอระบายน้ า 
ชํวงที่ 1 ขนาด กวา๎ง 4 เมตร ยาว 67 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ชํวงที่ 2 ขนาด กวา๎ง 4.50 เมตร  
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไมํน๎อยกวํา 628 เมตร 

500,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ๎านสร๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ใช๎ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) 
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
สภาพถนนเดิมช ารุดและฤดูฝนเกิดน้ าทวํมขัง 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

500,000 

30 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน
มานิตลีฟวิ่งโฮม โครงการ 4 
หมูํที่ 5 ขนาดกวา๎ง 5.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ต าบลบ๎านสร๎าง  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 400 
ตารางเมตร 

350,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ๎านสร๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ในชุมชน เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในการคมนาคมและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) สภาพถนนเดิมช ารุดและฤดูฝนเกิดน้ าทํวมขัง 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

350,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 19/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยบ๎านตาฟุ้ง หมูํที่ 8 
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร  
ยาว 75.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
รวมไมํน๎อยกวํา 375.00
ตารางเมตร ต าบลบ๎านสร๎าง 
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 
375 ตารางเมตร 

300,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บ๎านสร๎าง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
ในการคมนาคมและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว)
สภาพถนนเดิมช ารุดและฤดูฝนเกิดน้ าทวํมขัง 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

300,000 

32 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนอูํทอง สะพานคลอง
มหาไชย2 - ส านักงาน
ต ารวจตรวจคนเข๎าเมือง 
ต าบลหอรัตนไชย  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                             

ปรับปรุงผิวจราจร กว๎าง 9.50-15.20 เมตร  
ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,007 ตารางเมตร                                                        

1,069,800 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจรถนนอูทํอง  
ซ่ึงเป็นเส๎นทางเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์มรดกโลกอยุธยา เป็นการอ านวย
ความสะดวกให๎แกํนกัทํองเที่ยวและประชาชน 
สํงเสริมการสร๎างรายได๎จากการทํองเท่ียว 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชนได๎รับประโยชน์ 
จ านวน 50,000 คน ผู๎ประกอบการ  
จ านวน 10,000 ราย และนกัทํองเที่ยว  
จ านวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

1,069,800 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 20/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ปรับปรุงถนนชุมชนทุํงแก๎ว 
ทางเข๎าโรงฆําสัตว์  
หมูํบ๎านมงคลทรัพย์ถึงหลัง
โรงฆําสัตว์ ต าบลหัวรอ   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                                                    

ปรับปรุงถนนชุมชนทุํงแก๎ว ทางเข๎าโรงฆํา
สัตว์หมูํบ๎านมงคลทรัพย์ถึงหลังโรงฆําสตัว์ 
ยาวประมาณ 905.30 เมตร กว๎าง 5.00-
7.50 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 5,745.40 
ตารางเมตร 

3,860,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนซึ่งอยูํในเขตเมืองที่มี
แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กลุํมเป้าหมาย
เป็นประชาชนได๎รับประโยชน ์จ านวน 50,000 คน 
ผู๎ประกอบการ จ านวน 10,000 ราย  
และนักทํองเที่ยว จ านวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

3,860,000 

34 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนคลองทํอฝั่งตะวันตก - 
ถนนวัดสระมณฑล พร๎อม
ระบบไฟฟ้าแสงสวาํง  
ต าบลประตูชัย  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                  

ปรับปรุงผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนคลองทํอฝั่งตะวันตก - ถนนวัดสระ
มณฑล พร๎อมระบบไฟฟ้าแสงสวําง  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
กว๎างประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร   
ยาวประมาณ 1,445  เมตร 

5,342,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนพร๎อมระบบไฟฟ้า 
สํองสวํางเพื่อให๎นักทํองเที่ยวเข๎าถึงแหลงํทํองเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์ได๎อยํางสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภัย กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน
ได๎รับประโยชน์ จ านวน 50,000 คน 
ผู๎ประกอบการ จ านวน 10,000 ราย 
และ นักทอํงเที่ยว จ านวน 20,000 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

5,342,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 21/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเลียบคลอง
ตัน (อย.ถ.77-001)  
(เร่ิมจากบริเวณ กม.ที่+
01.870 - กมที่+02.650) 
หมูํที่ 5 ต าบลบางซ๎าย 
อ าเภอบางซ๎าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความกวา๎ง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 
780 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 2,730 ตารางเมตร  

1,750,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบางซ๎าย 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
และขนสํงสินค๎าเกษตรกลุํมเป้าหมายเปน็
ประชาชน จ านวน 1,121 รายและเกษตรกร 
จ านวน 80 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

1,750,000 

36 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กและถนนหินคลุก 
โดยเสริมผิวลาดยาง 
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตและ
เสริมหินคลุก สายเลียบ
คลองหนองพังพวย ฝั่งทิศ
ตะวันตก หมูํที่ 2 บ๎านบึง
กระสังข์ ต าบลเทพมงคล 
อ าเภอบางซ๎าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนน
หินคลุก โดยเสริมผิวลาดยางแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตและเสริมหินคลุก สายเลียบคลอง
หนองพังพวย ฝั่งทิศตะวันตก หมูํที่ 2  
กว๎างเฉลี่ย 3.4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,360 ตารางเมตร 

498,500 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเทพมงคล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวก 
และปลอดภยัในการเดินทางและขนสํงสนิค๎า
เกษตร (ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 30 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 22/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนหินคลุก  
โดยเสริมผิวลาดยางแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีตและเสริม
หินคลุก สายเลียบคลอง
ญี่ปุ่นเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก 
หมูํที่ 3 บ๎านแผงลอย  
ต าบลเทพมงคล  
อ าเภอบางซ๎าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนน
หินคลุก โดยเสริมผิวลาดยางแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตและเสริมหินคลุก สายเลียบคลอง
ญี่ปุ่นเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก หมูํที่ 3  
กว๎างเฉลี่ย 3.9 เมตร ยาว 350 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,365 ตารางเมตร 

499,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเทพมงคล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาด กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 30 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
 

499,700 

38 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและถนนหินคลุก  
โดยเสริมผิวลาดยางแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีตและเสริม
หินคลุก สายเลียบคลองราง
อ๎ายทึม ฝั่งทิศตะวันตก  
หมูํที่ 5 บ๎านเทพมงคล 
ต าบลเทพมงคล  
อ าเภอบางซ๎าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนน
หินคลุก โดยเสริมผิวลาดยางแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีตและเสริมหินคลุก สายเลียบคลอง
รางอ๎ายทึม ฝั่งทิศตะวันตก หมูํที ่5  
ความกวา๎งเฉลี่ย 3.9 เมตร ยาว 350 เมตร 
หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,365 ตารางเมตร 

499,700 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเทพมงคล 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนหินคลุก เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 30 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

499,700 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 23/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูํที่ 6  
ต าบลปลายกลัด เช่ือมตํอ 
หมูํที่ 10 ต าบลเตําเลํา  
อ าเภอบางซ๎าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 
ต าบลปลายกลัด เชื่อมตํอ หมูํที่ 10  
ต าบลเตําเลํา อ าเภอบางซ๎าย  
ชํวงที่ 1 กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,318 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 8,008 
ตารางเมตร 
ชํวงที่ 2 กว๎าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 8,008 
ตารางเมตร 
ชํวงที่ 3 กว๎าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 8,008 
ตารางเมตร 

5,143,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลปลายกลัด 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อให๎ประชาชนและเกษตรกรใช๎เดินทางและ
ขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 403 ราย และเกษตรกร 
จ านวน 200 ราย   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

5,143,000 

40 กํอสร๎างรํองน้ าดาคอนกรีต 
หมูํที่ 4 เช่ือมตํอหมูํที ่1  
หมูํที่ 6 เช่ือมตํอหมูํที่ 12 
และหมูํที่ 7 เช่ือมตํอ  
หมูํที่ 8 ต าบลโคกมํวง 
อ าเภอภาชีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กํอสร๎างรํองน้ าดาดคอนกรีต หมูํที ่4 
เช่ือมตํอ หมูํที่ 1 ระยะทางยาว 528 เมตร 
หมูํที่ 6 เช่ือมตํอหมูํที่ 12 ระยะทางยาว 
207 เมตร และหมูํที่ 7 เช่ือมตํอหมูํที่ 8 
ระยะทางยาว 570 เมตร  

2,984,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกมํวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็น 
โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างรํองน้ าดาดคอนกรีต 
เพื่อให๎รับสํงระบายน้ าเพือ่การเกษตรได๎สะดวก
และรวดเร็ว รวมทั้งแก๎ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎ง 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 2,380 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 
 

2,984,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 24/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ซํอมสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูํที่ 4 หมูํที่ 5 
หมูํที่ 8 เช่ือมตํอหมูํที่ 11 
หมูํที่ 2 เช่ือมตํอหมูํที่ 4 
ต าบลโคกมํวง อ าเภอภาช ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.ซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 4,000 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตาม
สภาพพื้นที2่.ซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 5 ขนาดผิวจราจร กวา๎ง 3.50 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 1,750 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตาม
สภาพพื้นที3่.ซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 8 เช่ือมตํอ หมูํที่ 11 ขนาดผิว
จราจร กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 4,000 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
ไหลํทางตามสภาพพื้นที4่.ซํอมสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2 เช่ือมตํอ  
หมูํที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว๎าง 4.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 4,500 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตาม
สภาพพื้นที ่

10,087,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลโคกมํวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการซํอมแซมถนน เพื่อให๎ประชาชน
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร (ข๎าว) ออกสูํตลาดได๎สะดวก กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 1,295 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

10,087,000 

42 เปิดถนนเพื่อทางสาธารณะ
เช่ือมกับคลองล าราง
การเกษตรพร๎อมระบบสบู
น้ าด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมูํที่ 3 - 4 ต าบลบ๎านใหมํ 
อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิดถนนเพื่อทางสาธารณะเช่ือมกับคลอง
ล ารางการเกษตร พร๎อมระบบสูบน้ าดว๎ย
พลังงานแสงอาทิตย์ กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 390 เมตร พร๎อมระบบสูบน้ าด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

2,605,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านใหม ํ

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการเปิดถนนเพื่อทางสาธารณะเชื่อมกับ
คลองล ารางเกษตรพร๎อมระบบสูบน้ า ประชาชน
และเกษตรกร มีแหลํงน้ าใช๎ท าการเกษตร 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน จ านวน 1,200 คน 
และเกษตรกร จ านวน 200 คน ลดรายจําย
ครัวเรือนละ 20,000 บาท ในปี 2564  
และ 25,000 บาท ในปี 2565  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

2,605,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 25/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1 
ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาด กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 500 คน และเกษตรกร จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

495,000 

44 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 3 
ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อให๎ประชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาด กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 700 คน และเกษตรกร จ านวน 20 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

495,000 

45 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 4 
ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห ํ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อให๎ประชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาด กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 600 คน และเกษตรกร จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 26/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 5 
ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ได๎สะดวก กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 600 คน และเกษตรกร จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

495,000 

47 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 
ต าบลดอนลาน อ าเภอผกัไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาดได๎สะดวก กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 700 คน และเกษตรกร  
จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

495,000 

48 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 5 - 6 ต าบลดอนลาน  
อ าเภอผักไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
10,000 ตารางเมตร  

6,350,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาดได๎สะดวก กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 550 คน และเกษตรกร  
จ านวน 80 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

6,350,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 27/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 2 ต าบลล าตะเคียน  
อ าเภอผักไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ออกสูํตลาดได๎สะดวก กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน จ านวน 700 คน และเกษตรกร  
จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

495,000 

50 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 3 ต าบลล าตะเคียน  
อ าเภอผักไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
3,200 ตารางเมตร 

1,980,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อให๎ประชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ได๎สะดวกกลุํมเปา้หมายเป็นประชาชน 
จ านวน 600 คน และเกษตรกร จ านวน 50 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

1,980,000 

51 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 4 ต าบลล าตะเคียน 
อ าเภอผักไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ  
800 ตารางเมตร 

495,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนนเพื่อใหป๎ระชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ได๎สะดวกลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน  
จ านวน 700 คน และเกษตรกร จ านวน 60 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 28/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 4 - 5  
ต าบลล าตะเคียน  
อ าเภอผักไห ํ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว๎าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
8,000 ตารางเมตร 

5,100,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนลาน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนนเพื่อให๎ประชาชน 
และเกษตรกรใช๎เดินทางและขนสํงสินค๎าเกษตร 
(ข๎าว) ได๎สะดวก กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 
จ านวน 1,000 คน และเกษตรกร จ านวน 100 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

5,100,000 

53 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต บ๎านทําตอ หมูํที ่2 
ต าบลทําตอ อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผวิทางกวา๎ง 
3 เมตร ระยะทาง 0.732 เมตร 

844,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทําตอ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการเสริมผิวถนน เพือ่ให๎เกษตรกร
ขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) ได๎สะดวก กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 750 คน และเกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

844,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 29/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

54 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองเสือเต๎นเชื่อม
คลองดอนทอง หมูํที่ 2  
และหมูํที่ 5 ต าบลดอนทอง 
อ าเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชํวงที่ 1 บริเวณสะพานโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลดอนทอง-บ๎านนายศิลากรณ์ 
อรรถจินดา หมูํที ่2 ถนนกว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมํน๎อยกวํา 
4,460 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง
ตามสภาพชวํงที่ 2 บริเวณบ๎านนางสเวก 
สุภาผล ถึงปากคลองดอนทอง  
ถนนกว๎าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 1,360 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตามสภาพชํวงที่ 3 
บริเวณปากคลองดอนทอง-บ๎านธาระมขุ 
ถนนกว๎าง 3.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 4,900 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทางตามสภาพ 
 
 
 

6,645,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนทอง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 700 คน  
และเกษตรกร 250 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที 

6,645,000 

55 ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมูํ 3 เช่ือม  
หมูํ 6 ต าบลบ๎านเกาะ 
ต าบลบ๎านเกาะ  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,624.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ไมํน๎อยกวาํ 6,496.00  
ตารางเมตร ไหลํทางลูกรังเฉลี่ยข๎างละ 
0.25 เมตร 

6,241,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านเกาะ 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนน เพือ่ประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 271 คน  
และชุมชนใกล๎เคียง  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

6,241,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 30/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร๎อมกํอสร๎าง 
ก าแพงกันดิน หมูํที่ 1  
ต าบลคลองสวนพลู  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,3000 ตารางเมตร พร๎อมกํอสร๎างก าแพง
กันดิน ยาว 260 เมตร 

8,576,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเกาะเรียน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าทางการเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 2,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

8,576,000 

57 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูํที่ 5  
ต าบลเกาะเรียน  
(ทางเข๎าหมูํบ๎านทองธรณี)   
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา๎ง 7.00 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
5,250 ตารางเมตร 

9,945,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเกาะเรียน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรและขนสํงสินค๎าทางการเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 3,000 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

9,945,000 

58 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สามแยกนกุูล - 
สะพานปูน หมูํที่ 4)  
หมูํที่ 1,4 ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สามแยกนกุูล-สะพานปูน หมูํที่ 4)  
กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 4,520 ตารางเมตร 

3,183,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองปลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนน เพือ่ประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงผลผลิตการเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 2,172 คน 
และเกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

3,183,000 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 31/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ (สามแยกสนั่น -  
วัดหนองโคก) หมูํที่ 3 
ต าบลหนองปลิง  
อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สามแยกสนั่น-วัดหนองโคก) หมู ํ3  
กว๎าง 3 เมตร ยาว 283 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 849 ตารางเมตร 

663,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองปลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน  โดยการปรับปรุงถนน เพือ่ประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงผลผลิตการเกษตร  
(ข๎าว) กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 2,172 คน 
และเกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

663,000 

60 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (ข๎างบ๎านนาย
อินทร์ สุขเกษม) หมูํที่ 1  
ต าบลหนองปลิง  
อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํ 1 กว๎าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมํน๎อยกวํา 560 ตารางเมตร 

462,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองปลิง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อประโยชน์ในการ
สัญจรและขนสํงผลผลิตการเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 2,172 คน  
และเกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  
 

462,000 

61 ปรับปรุงซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายบา๎นช๎าง-วัดเวียง 
(ชํวงที่ 1, ชํวงที่ 3, ชํวงที่ 4, 
ชํวงที่ 5) หมูํที่ 1  
ต าบลทําหลวง อ าเภอทําเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร กว๎าง 4.5 - 6 เมตร  
หรือมีพื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวาํ 5,831.5 
ตารางเมตร 

3,893,247 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
ทําหลวง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซํอมแซมถนน เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจร และขนสํงสินค๎าเกษตร (ขา๎ว)  
และสํงเสริมการทํองเท่ียว กลุํมเป้าหมายเป็น
ประชาชน 5,000 คน เกษตรกร 500 คน 
ผู๎ประกอบการ 100 ราย และนักทํองเที่ยว  
1,000 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

3,893,247 



 เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา๎ 32/35 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 1, 2, 3, 6 
ต าบลขยาย  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํที่ 1, 2, 3, 6 ต าบลขยาย กวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 2,795 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมํน๎อยกวํา  
11,180 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํ 
ทางตามสภาพ 

9,138,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลโพธิ์สามต๎น 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยาง  
เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและรองรับระบบขนสํง
สินค๎าเกษตร (ข๎าว) และบริการ กลุํมเปา้หมายเป็น
ประชาชน 484 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

9,138,000 

63 ซํอมสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูํบา๎น 
หมูํที่ 2 (บ๎านล าปู่เฒํา) 
ต าบลทับน้ า  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็กหน๎าวัดศรีภวังค์ 
ถึงบริเวณทํอลอดเหลี่ยม
คลองล าปู่เฒํา 

ซํอมสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหมํ กว๎าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,142 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 4,568 
ตารางเมตร 

4,831,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทับน้ า 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร 
ซ่ึงในพื้นที่มีการท านา ท าไรํมัน และท าการเกษตร
อื่นๆ กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,490 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

4,831,000 

64 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมูํที่ 4  
(บ๎านทับน้ า) ต าบลทับน้ า 
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองโพธิ ์

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต กวา๎ง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 5,000 
ตารางเมตร 

1,830,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทับน้ า 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 452 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

1,830,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมูํที่ 5  
(บ๎านปลายน้ า) ต าบลทับน้ า 
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข๎ามคลองทับน้ า 
ถึงเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต กวา๎ง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 915 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 3,660 
ตารางเมตร 

1,340,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทับน้ า 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 521 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

1,340,000 

66 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมูํที่ 1  
(บ๎านคลองสาน)  
ต าบลทับน้ า  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
บริเวณสะพานหน๎า 
วัดศรีภวังค์ ถึงฝายน้ าล๎น 
มข.2527 

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยางแอสฟัลทต์ิก
คอนกรีต กวา๎ง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 875 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 4,375 
ตารางเมตร 

1,582,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลทับน้ า 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อประโยชน์ 
ในการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร กลุมํเป้าหมาย
เป็นประชาชน 518 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

1,582,000 

67 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บริเวณ 
คลองมะดัน หมูํที่ 1 
ต าบลทางกลาง ขนาดกวา๎ง 
3.5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 700 ตารางเมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ าเส๎น
ผํานศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร๎อมบํอพกั ความยาวรวม
ไมํน๎อยกวาํ 210 เมตร 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา๎ง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
700 ตารางเมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร๎อมบอํพัก 
ความยาวรวมไมํน๎อยกวํา 210 เมตร 

1,035,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการกํอสร๎างถนนพร๎อมวางทํอระบายน้ า 
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
ในการการสัญจรและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) 
รวมทั้งแก๎ไขปัญหาการระบายน้ าทํวมขงั 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 600 คน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

1,035,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ซํอมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูํที่ 1  
ต าบลบางปะหัน  
อ าเภอบางปะหัน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลํทาง
กว๎าง 0.15 เมตร หรือ
สภาพพื้นที่ด าเนินการหรือ
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมํน๎อยกวํา 1200.00 
ตารางเมตร 

ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1 
ต าบลบางปะหัน ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางกว๎าง 0.15 เมตร หรือสภาพพื้นที่
ด าเนินการหรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมํน๎อยกวํา 1,200.00 ตารางเมตร 

767,300 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบล 

บางปะหัน 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงถนน เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชนในการคมนาคม 
และขนสํงผลผลิตทางการเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 39 ครัวเรือน  
และเกษตรกรผ๎ูใช๎เส๎นทาง 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที  

767,300 

69 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองบางขวด  
หมูํที่ 3,4 ต าบลสวนพริก 
กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 645.00 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไมํน๎อยกวาํ 2,580.00 
ตารางเมตร พร๎อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองบางชวด หมูํที่ 3,4 
ต าบลสวนพริก กว๎าง 4.00 เมตร  
ยาว 645.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 2,580 ตารางเมตร 

930,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลสวนพริก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงเสริมผิวจราจร  
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
ในการคมนาคมและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว)  
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

930,000 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูํที่ 1 ต าบลสวนพริก 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กว๎าง 2.85 เมตร  
ยาว 640.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตไมํน๎อยกวาํ 1,824 
ตารางเมตร พร๎อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมูํ 1 ต าบลสวนพรกิ  
กว๎าง 2.85 เมตร ยาว 640.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลัท์
ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 1,824 ตารางเมตร 

645,000 กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

องค์การบริหารสํวน
ต าบลสวนพริก 

1) หนํวยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล๎องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ชุมชน โดยการปรับปรุงเสริมผิวจราจร  
เพื่อแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
ในการคมนาคมและขนสํงสินค๎าเกษตร (ข๎าว) 
กลุํมเป้าหมายเป็นประชาชน 1,400 ครัวเรือน 
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ๎วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ สามารถด าเนินการได๎
ทันที   

645,000 

รวม 70 โครงการ 311,928,579  306,944,177 
 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งทีมโอทอป จ้างเหมาจัดอบรม ศึกษาดูงาน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด  
และการท่องเท่ียวชุมชน 

3,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน งบส่วนใหญ่
เป็นค่าพาหนะ ไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่จะเกิดกับท้องถิ่นและชมุชน  
 

  

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างรายได้จากกิจการ
อาหารปลอดภัย 

จ้างเหมาพัฒนาบุคลากรและสนับสนุน 
กิจกรรรมกลุ่ม โดยการจัดอบรมบุคลากร
ด้านกิจการอาหารปลอดภัยและส่งเสริม 
การผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภยั 

1,823,900 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
บริการ งบส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอยส่งเสริม 
การผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและบรรจภุัณฑ์  
น าไปวิเคราะห์เพื่อความเหมาะสม ความคุ้มค่า 
ในการด าเนินโครงการ รวมทั้งไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

3 จัดท าระบบ Delivery Hub 
จ าหน่ายสินค้าและธุรกิจ
บริการระดับชุมชน 

จ้างเหมาจัดท าระบบ Delivery Hub 
จ าหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการระดับชมุชน 

800,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
จัดท าระบบ Delivery Hub จ าหนา่ยสนิค้า 
และธุรกิจบริการระดับชุมชนที่ไม่ชัดเจน 
เร่ืองความคุ้มค่าและยั่งยืน รวมทั้งมีหนังสือยืนยัน
มาว่า ไม่ได้มีการด าเนินการผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

4 สร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางขา้ว 
เพื่อลดการเผาตอซัง 
และลดมลพิษ PM 2.5 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัการหยุด
เผาในพื้นที่การเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากฟางข้าว 6,000 ราย ใน 16 
อ าเภอ แบ่งอบรมเป็นรายต าบลๆ ละ 30 
ราย จัด 3 ครั้งๆ ละ 10 ราย และอบรม 
การใช้เทคโนโลยีลดการเผาตอซังฟางข้าว 
16 อ าเภอๆ ละ 3 ราย รวม 48 ราย 6 ราย 
/วัน/ครั้ง จ านวน 8 วัน  
2. สนับสนุนวัสดุการเกษตร (ชุดวัสดุส าหรับ
ท าเห็ด 6,000 ชุดๆ ละ 250 บาท จุลินทรีย์
ย่อยสลายฟางข้าว 60,000 กิโลกรัมๆ ละ 
450 บาท วัสดุฝึกอบรม 6,000 ชุดๆ ละ 
100 บาท 
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง 32 เครื่อง 
และเกลี่ยฟาง 32 เครื่อง 18.88 ล้านบาท 
ให้กลุ่มองค์กรเกษตร (กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกจิชุมชน ฯลฯ) 32 กลุ่ม และดูแล
บ ารุงรักษาโดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
และกลุ่มองค์กรเกษตร 

49,516,800 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
และสนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุการเกษตร 
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ 
และปัจจยัการผลิตที่ใช้วงเงินสูงมาก รวมทั้งขาด
รายละเอียดทีจ่ะประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบ 
ของโครงการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 สร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางขา้ว  
เพื่อลดการเผาตอซัง 
และลดมลพิษ PM 2.5  
 

1. อบรมการอบรมถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานและการบ ารุงรักษาชุดรถอัดฟาง 
และการใช้จุลินทรียย์่อยสลายฟางข้าว  
เพื่อหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากฟางข้าว จ านวน 20 ราย  
โดยการจัดอบรม จ านวน 10 คน/วัน/ครั้ง 
และถ้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
– 19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม การจัดอบรม
เกษตรกรจะจัดไม่เกิน 5 คน/วัน/ครั้ง  
2. สนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ รถแทรกเตอร ์จ านวน 1 คัน  
ใบมีดดันดินหน้า (ชุดการ์ดหนา้) จ านวน  
1 ชุด  ผานพรวน จ านวน 1 ชุด โรตารี่ 
จ านวน 1 ชุด เครื่องอัดฟาง จ านวน 1 ชุด 
และเทเลอร์ลากจูง จ านวน 1 ชุด  

1,406,900 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
และสนับสนุนครุภัณฑ์ ซ่ึงงบส่วนใหญ่ 1.2983  
ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อรถอัดฟาง 1 ชุด  
ซ่ึงไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่าและแผนบริหาร 
จัดการ หลังจากโครงการแลว้เสร็จ 

  

6 สร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางขา้ว 
เพื่อลดการเผาตอซัง 
และลดมลพิษ PM 2.5  

1. อบรมฝึกปฏิบัตกิารสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากฟางข้าว 
2. การปรับปรุงคุณภาพแปลงนา 
3. การใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1,313,300 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
และสนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปญัหาฝุุนละออง 
PM 2.5 ลดการเผาตอซัง และเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร ซึ่งงบส่วนใหญ่เป็นค่าครุภัณฑ์  
(รถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงงม้า 1 คัน พร้อม
เครื่องอัดฟางและอุปกรณ์รถแทรกเตอรค์รบวงจร) 
1.2983 ล้านบาท โครงการไม่ได้ระบุผลลัพธ์ของ
โครงการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งแผนบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน ์ท าให้ไม่มีความชัดเจน 
ในการพิจารณาความคุ้มค่าและวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ    
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 สร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางขา้ว 
เพื่อลดการเผาตอซัง 
และลดมลพิษ PM 2.5 

1. อบรมฝึกปฏิบัตกิารสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากฟางข้าว 
2. การปรับปรุงคุณภาพแปลงนา 
3. การใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

2,622,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางนา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม 
และมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งบส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ วงเงิน 2.5966 ล้านบาท ขาดรายละเอยีด
ที่จะประเมิลผลลัพธ ์

  

8 ปรับปรุงตลาดชุมชน 
ต าบลบ้านแค อ าเภอผักไห ่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

การปรับปรุงตลาดชุมชนต าบลบ้านแค  
โดยก่อสร้างหลังคาคลุมลานตลาดชุมชน  
ขนาดกวา้ง 20 ยาว 30 เมตร  
สูง 6.50 เมตร 

1,454,542 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านแค 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานตลาดชุมชน บริเวณวัดบ้านแค  
โดยจะใช้จัดตลาดนัดชุมชนหรือกิจกรรมอื่นๆ  
ของชุมชนเป็นครั้งคราว ท าให้การใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวไม่สามารถท าให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่จะกอ่ให้เกิด 
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอยา่งยั่งยืน  
จึงไม่คุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 

  

9 ปรับปรุงตลาดชุมชน OTOP 
นวัตวิถี หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านแค อ าเภอผักไห ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดชุมชน  
ขนาด 8.00 เมตร X 16.00 เมตร  
สูง 4.50 เมตร เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถ ีหมูท่ี่ 4   

470,980 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแค 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ตลาดโดยการก่อสร้างหลังคาคลุมและเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาดชุมชน OTOP 
นวัตวิถี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแค ที่ไม่มีความชัดเจน
เร่ืองเอกสารการขออนุญาตท าประโยชน์ในที่ดิน
เพื่อปรับปรุงตลาดชุมชน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ยกระดับต าบลบ้านใหม ่
เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงตอนเหนือของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดย 
1. สร้างตลาดชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 
และเป็นแหล่งจ าหนา่ยสินค้า 
2. ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียวเช่ือมโยง
กลุ่มอยธุยาตอนเหนือ ระดบัอ าเภอ  
และระดับจังหวัด 
3. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ 
4. จัดท าปูายบริการนกัท่องเที่ยว 
5. ปรับภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย ์ต าบลบา้นใหม่  
เพื่อการท่องเท่ียว 

7,717,850 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา
สร้างตลาดชุมชน 32 ร้าน เพื่อเป็นตลาดชุมชน 
และสถานที่ท่องเท่ียวแห่งใหม ่มีรายละเอียด 
และสาระส าคัญไม่ครบถ้วน อาทิ หนังสืออนุญาต 
ให้ใช้พื้นที่ แบบแปลน ปร.4 และปร.5    

  

11 พัฒนาและส่งเสริม       
การท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

1. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างน้อย 5 แห่ง เพื่อศึกษาจัดท าเร่ืองราว 
(Story) ของแหล่งท่องเที่ยว และจัดท า
แพ็คเกจท่องเที่ยว 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 2 ชิ้น/แหล่ง 
3. อบรมเทคนิคการน าเสนอ นักสื่อ
ความหมาย นักเล่าเร่ืองให้กับประชาชน 
ในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
5. จัดกิจกรรม Kick off เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
6. จัดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวไปเยี่ยม
เยือนอยา่งน้อยแห่งละ 2 ครั้งๆละอย่างน้อย 
20 คน (2 วัน 1คืน/ครั้ง) 

2,087,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจ้างเหมา 
ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทางวัฒนธรรม จัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยว  
และจัดกลุ่มตัวอยา่งนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมเยือน 
แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่า 
และประโยชน์ที่ท้องถิ่นและชุมชนจะได้รับ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเท่ียวครบวงจร 

1. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านทอ่งเที่ยว 
ในชุมชน 45 หมู่บ้านๆละ 2 คน เจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี อ าเภอละ 1 คน รวม 16 คน  
และเจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชน 4 คน  
รวม 110 คน  
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 45 ผลิตภัณฑ์ 
3. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก อาท ิจัดท าซุ้ม 
ปรับปรุงโรงสีข้าว ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ 
ปรับปรุงสะพาน ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ศาลา
ที่พักนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จัดท าเนื้อเพลง
พร้อมอัดสียง และปูายประชาสัมพันธ ์ 

6,554,277 จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการรส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว OTOP  
นวัตวิถี 45 หมู่บ้าน ระบุรายละเอียดและ
สาระส าคัญไม่ครบถ้วน อาทิ หนังสืออนญุาต 
ให้ใช้พื้นที่ แบบแปลน ปร.4 และปร.5 ที่แนบมา 
มีไม่ครบทุกรายการที่เป็นการก่อสร้าง 
ที่จ าเป็นต้องมี นอกจากนี้ไม่มีรายละเอยีดแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนแต่ละแห่งและเหตุผลความจ าเป็น
ในการพัฒนาปรับปรุงของแต่ละแห่ง    

  

13 ติดต้ังโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ า 
หมู่ที่ 7 ต าบลหันสัง  

ติดตั้งโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 ระบบ 3,666,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันสัง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งโซล่า
เซลล์เครื่องสูบน้ า ซ่ึงรายละเอียดของโครงการไม่
แสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดจ านวน
แผงโซล่าเซลล์ที่จะติดต้ังเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา 
ที่เหมาะสมกับก าลังของเครื่องสูบน้ า ท าให้ข้อมูล 
ไม่เพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม 
และความคุ้มค่าในการด าเนินการ 

  

14 เสริมพลังกลไก อพม. 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปราะบางรายครัวเรือน 

สร้างกลไก อพม.แก้ไขปญัหาพัฒนา/ฟืน้ฟู/
คุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีชื่อในระบบ
ฐานข้อมูล TPMAP จ านวน 3,386 
ครัวเรือน 

399,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
โครงการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
และชุมชนที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟูา 
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในศูนยแ์สดงและ
จ าหน่ายสินค้าโอทอป 
เอ้าท์เลทและศูนย์พัฒนา
บรรจุภัณฑ์กลางเพื่อลด
รายจ่ายผู้ประกอบการทุก
กลุ่มอย่างยั่งยืน 

ติดต้ังระบบไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทติย์ 
บนหลังคา (SOLAR ROOFTOP) 

850,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มวีตัถุประสงค์
เพื่อช่วยลดค่าใช้จา่ยค่ากระแสไฟฟาูใหก้ับ
ผู้ประกอบการไม่ได้เชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพที่ชัดเจน 

  

16 พัฒนาและก าหนดมาตรฐาน 
ระบบผลิตน้ าดื่ม 

ออกแบบและจัดท าไลน์ผลิตน้ าดื่มและน้ า
สมุนไพรและติดตั้งระบบกรองน้ า 
และถังพักน้ า 

1,200,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการออกแบบ
และจัดท าไลน์ผลิตน้ าดื่ม ซ่ึงรายละเอียดการด าเนิน
โครงการเป็นการติดตั้งระบบเพื่อผลิตน้ าดื่มส าหรับ
จ าหน่าย ซ่ึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ไม่กอ่ให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 

  

17 งานเสริมผิวแอสฟัลท์  
ทล.308 ตอน ทางเข้าบาง
ปะอิน ต าบลเชียงรากน้อย 
ต าบลบางกระสั้น  
ต าบลคลองจิก  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.308  
ตอนทางเข้าบางปะอิน อ าเภอบางปะอนิ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยท าการขดูไส
ผิวทางเดิมออก 5 เซนติเมตร แก้ soft แล้ว
ท าการปูผวิทางแอสฟัลท ์2 ชั้น หน้าชั้นละ 
5 เซนติเมตร พร้อมตีเส้นจราจรเทอร์โม
พลาสติก  

20,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงอยุธยา 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
แอสฟัลท์ถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 งานเสริมผิวแอสฟัลท์  
ทล.3412  
ตอน อยธุยา - บางบาล  
ต าบลมหาพราหมณ์  
ต าบลไทรน้อย  
ต าบลบางบาล  
อ าเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.3412  
ตอน อยธุยา - บางบาล อ าเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการเสริมผิว
แอสฟัลท์ (เสริมผิวแบบบาง 3 เซนติเมตร) 
พร้อมตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก  

20,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวง 
อยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
แอสฟัลท์ถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

  

19 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ 
ทล.3567 ตอน ทางเข้า 
นครหลวง ต าบลปากจั่น 
ต าบลนครหลวง  
อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล 3567  
ตอนทางเข้านครหลวง อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท าการขดูไส
ผิวทางเดิมออก 5 เซนติเมตร แก้ soft  
พร้อมท าการ Recycling ผิวทางเดิมแล้ว 
ท าการปูผวิทางแอสฟัลท ์2 ชั้น  
หน้าชั้นละ 5 เซนติเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
เทอร์โมพลาสติก  

20,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวง 
อยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการบูรณะผิว
แอสฟัลท์ถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

  

20 งานเสริมผิวแอสฟัลท์  
ทล.3477 ตอน บางปะอิน - 
อยุธยา ต าบลบ้านเลน 
ต าบลบ้านโพธิ์  
ต าบลขนอนหลวง  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.3477  
ตอน บางปะอิน - อยุธยา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการเสริมผิว
แอสฟัลท์ (เสริมผิวแบบบาง 3 เซนติเมตร) 
พร้อมตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก  

20,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวง 
อยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
แอสฟัลท์ถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ปรับปรุงถนน สายเพนยีด
คล้องช้าง - วัดบรมวงศ์
อิศรวราราม ต าบลสวนพริก 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงถนน สาย เพนียดคล้องช้าง -  
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ผิวจราจรกวา้ง 
6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร  
ผิวทางกวา้ง 8 เมตร ระยะทาง 0.500 
กิโลเมตร 

6,500,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนทางหลวง เพื่อขยายช่องทางจราจรปูองกัน 
และลดอุบัติเหต ุรวมทั้งรองรับปริมาณจราจร 
ที่แออัดสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทาง
และเล่ียงปัญหาจราจร ซ่ึงผลผลิตและตัวชี้วัดระบุ
ว่าประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทีแ่วะจอดรถดูช้าง
มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  ไม่ได้แสดง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

22 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต สาย อย 2022 
แยกทางหลวงหมายเลข 33 
- บ้านศาลาลอย  
อ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
สาย อย 2022 แยกทางหลวงหมายเลข 33 
- บ้านศาลาลอย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ผิวทางกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

15,000,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวง   
ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

23 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
สาย อย 4038 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3412 - 
บ้านสวนถัว่ อ าเภอบางบาล 
อ าเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย อย 4038 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนถัว่ 

4,840,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

24 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
สาย อย 3032 แยกทาง
หลวงหมายเลข 347  
- บ้านบางระก า  
อ าเภอบางปะหัน  
อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย อย 3032 แยก
ทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านบางระก า 

3,197,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
สาย อย 2008  
แยกทางหลวงหมายเลข 33 
- บ้านปากแรด  
อ าเภอนครหลวง  
อ าเภอทา่เรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย อย 2008 แยก
ทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านปากแรด 

4,309,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน   

  

26 ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง  
สาย อย 4007 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3267  
- บ้านมหาราช  
อ าเภอมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง สาย อย 4007 แยก
ทางหลวงหมายเลข 3267 - บ้านมหาราช 

2,557,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างถนนทางหลวง ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

27 จัดท าปูาย 
หยุดรถโดยสารประจ าทาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดท าปูายหยุดรถโดยสารประจ าทาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 89 ปูาย 

1,790,000 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานขนส่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าปูาย
หยุดรถโดยสารประจ าทางส าหรับประชาชนได้มาใช้
บริการ ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

28 งานปรับปรุงเพิ่มก าลังผลิต
ระบบผลิตน้ าประปา ขนาด 
200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
เป็น 300 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง และปรับปรุงขยาย
ท่อเมนจ่ายน้ าประปา 
ในพื้นที่เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงเพิ่มก าลังผลิตระบบผลิตน้ าประปา  
ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
เป็น 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
พร้อมก่อสร้างถังทรายลา้งอัตโนมัติ 
ปรับปรุงถังตกตะกอน และปรับปรุงขยาย
ท่อเมนจ่ายน้ าประปา พร้อมติดตั้งครุภณัฑ์  
เครื่องสูบน้ า ฯลฯ 

30,000,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
เพิ่มก าลังผลิตน้ าประปารองรับการให้บริการ
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว โครงการไม่ได้แสดง
ความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 พัฒนาน้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่  
พื้นที่ 500 ไร ่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
พื้นที่ 500 ไร่ จ านวน 4 บ่อ 

15,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลรางจรเข้ 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตร 
อย่างพอเพยีง ขาดกลุ่มเปูาหมายที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ และขาดเอกสาร 
ใบอนุญาติในการขุดเจาะน้ าบาดาล 

  

30 พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ่  
พื้นที่ 500 ไร ่ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 
พื้นที่ 500 ไร่ ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 บ่อ 

15,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามบัณฑิต 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตร 
อย่างพอเพยีง ขาดกลุ่มเปูาหมายที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการ และขาดเอกสาร
ใบอนุญาตในการขุดเจาะน้ าบาดาล 

  

31 ปรับปรุงสนามกีฬา 
โรงเรียนบ้านช้าง  

ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านช้าง  
ขนาดกวา้ง 25 เมตร ยาว 40 เมตร 

4,000,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
สนามกีฬาให้นักเรียนและประชาชนไว้เล่นกีฬา 
ออกก าลังกายและท ากิจกรรมต่างๆ โครงการไม่ได้
แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

32 ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
ภายในเขตเทศบาล CCTV  
ต าบลหอรัตนไชย  
ต าบลท่าวาสุกรี ต าบลหัวรอ 
ต าบลประตูชัย  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดจ้างติดต้ังกล้อง CCTV จ านวน 160 ตัว                                                                                 36,464,000 เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดจ้าง
ติดต้ังกล้อง CCTV ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่ 
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา้ 12/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล 
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่1  
ต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร  

1,927,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลน้ าเต้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
มีน้ าประปาเพือ่อุปโภค บริโภคอยา่งทั่วถึง 
และเพียงพอ ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
และขาดเอกสารแบบแปลน 

  

34 อาคารหลังคาคลุมสนาม
กีฬาอเนกประสงค์  
ส าหรับจัดกิจกรรมตลาด
ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชน หมู่ที่ 3  
ฝั่งตะวันออก ต าบลบา้นใหม ่
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามกีฬา
เอนกประสงค์ กวา้ง 25.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 1,0000 ตารางเมตร 

2,700,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนามกีฬา โดยจะใช้จัดตลาดนัดชุมชน
หรือกิจกรรมอื่นๆ โครงการไม่ได้แสดงความ
เช่ือมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหา และฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. (ซอยหลังร้านปู)  

สร้างระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 205 เมตร 785,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
อรัญญิก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า เพื่อรับน้ าจากครัวเรือนไปสู่ที่รับน้ า
ของชุมชน ขาดการระบุกลุ่มเปูาหมายทีแ่สดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของโครงการ และความเชื่อมโยง
การสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้ับประชาชนในท้องถิ่น 

  

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 2  
ต าบลพระนอน  
(ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่นา)  

สร้างระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 148 เมตร 546,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
อรัญญิก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า เพื่อรับน้ าจากครัวเรือนไปสู่ที่รับน้ า
ของชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นชุมชนบริเวณซอยข้าง
บ้านผู้ใหญ่นา ที่ไม่ได้ระบุจ านวนที่ชัดเจน 
และระยะทางยาวเพียง 148 เมตร ท าให้ไม่ชัดเจน
เร่ืองความคุ้มค่าและความเชื่อมโยงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า และบอ่พัก 
(บริเวณบ้านคุณจ ารัส)   
หมู่ที่ 1 ต าบลท่าช้าง  

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.8 เมตร  
ยาว 120 เมตร 

645,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
อรัญญิก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนพร้อมรางระบายน้ า เพื่อประโยชนค์วาม
สะดวกในการคมนาคมและมีที่รองรับน้ า 
จากครัวเรือน กลุ่มเปูาหมายเป็นชุมชนบริเวณ 
ซอยบ้านคุณจ ารัส ที่ไม่ได้ระบุจ านวนทีช่ัดเจน 
และระยะทางยาวเพียง 120 เมตร ท าให้ไม่ชัดเจน
เร่ืองความคุ้มค่า  

  

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
พร้อมรางระบายน้ า  
ซอย 4 หมู่ 6 ต าบลทา่ช้าง  

ก่อสร้างถนน กว้าง 3.2 เมตร ยาว 80 เมตร 509,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
อรัญญิก 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนพร้อมรางระบายน้ า เพื่อประโยชนค์วาม
สะดวกในการคมนาคมและมีที่รองรับน้ าจาก
ครัวเรือน กลุ่มเปูาหมายเป็นชุมชนบริเวณซอย 4  
ที่ไม่ได้ระบุจ านวนที่ชัดเจนและระยะทางยาว 
เพียง 80 เมตร ท าให้ไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่า  

  

39 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าช้าง  

ก่อสร้างระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 230 เมตร 877,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลอรัญญิก 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าเพือ่รับน้ าจากครัวเรือนไปสู่ที่รับน้ า
ของชุมชน ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน 

  

40 ก่อสร้างระบบประปา 
หอถังสูง รูปทรงแชมเปญ  

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปแชมเปญ 
ขนาดความจ ุ30 ลูกบาศก์เมตร  
สูง 30 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ าบาดาล 

3,241,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
บางปะหัน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปา ไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงสู่การแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ชัดเจน  
และขาดเอกสารใบอนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน พระนครศรีอยุธยา หนา้ 14/14 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ในต าบลส าเภาล่ม ปูายขนาด  
กว้าง 9.60 เมตร สูง 7.30 เมตร  
จ านวน  2 ปูาย 

789,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลส าเภาล่ม 

2) ภาคประชาสังคม  
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธก์ารท่องเท่ียว ที่ไม่ใช่เรื่องที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนและไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน  

  

  ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรสู่มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ล าดับที่ 3 ของโครงการ 
ที่เห็นควรสนับสนุน) 

(วงเงินโครงการที่เสนอ 19,637,332) 
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบปรับ 
รูปแปลงนาสู่การท าเกษตรปลอดภยัแบบ
ผสมผสาน (งบ 798,152 บาท)   
- กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
ในวิสาหกจิชุมชนและเครือข่ายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (งบ 2,699,250 บาท) 

3,497,402 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาค 

ประชาชน ภาคเอกชน  
กลุ่มวิสาหกิจ  
กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
กลุ่มเปราะบาง 

ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. การจัดงานคู่ธุรกิจที่เป็นการรวมกลุ่มคนจ านวน
มากที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปรับรูปแปลงนาสู่การท า
เกษตรปลอดภัยแบบผสมผสานที่มีกลุ่มเปูาหมาย
เป็นเกษตรกรเพียง 11 ครัวเรือน เพื่อเป็นจุดเรียนรู้
การปรับรูปแบบแปลงนาสู่การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน ไม่ชัดเจนเร่ืองความคุ้มค่างบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปจัจัยการผลติ 
กลุ่มเปูาหมายมีเพียง 180 ราย จึงไม่ชัดเจนเร่ือง
ความคุ้มค่า 

  

ปรับลดวงเงิน 1,487,000  
รวม 41 โครงการ 320,544,751  

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดปราจีนบรุี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดปราจีนบุรี 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

ปราจีนบุรี 503,440,467 359 500,290,690 224 256,090,929 135 244,199,761 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 1/96 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบส่งน้้าบ้านไผ่
รส (ย่านร1ี) ต้าบลย่านรี 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 ก่อสร้างระบบส่งน้้าความยาวประมาณ 
9,000 เมตร โดยต่อขยายระบบกระจายน้้า
จากแนวท่อเดิมด้วยท่อพวีีซีหลายขนาด 
ได้แก่ ขนาด 500 มิลลิเมตร ขนาด 400 
มิลลิเมตร ขนาด 300 มิลลิเมตร  ขนาด 
200 มิลลิเมตร ขนาด 150 มิลลิเมตร  และ
ขนาด 100 มิลลิเมตร   

 29,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างระบบส่งน้้า ระยะทาง 
9 กิโลเมตร เพื่อใช้ส้าหรับการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ้านวน 50 คน 
ประชาชน จา้นวน 100 คน พื้นที่เกษตร 2,500 ไร่ 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ย่านร ีจะสนับสนุนงบประมาณด้านค่าจา้งพนักงาน
สูบน้้า ค่าซ่อมแซม และสมทบค่ากระแสไฟฟูา
ส้าหรับสูบน้้า รวมทั้งจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าและ
พัฒนาให้เป็นสหกรณ์ผู้ใช้น้้า (มีหนังสือรับรอง) 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

29,000,000 

2 ปรับปรุงระบบส่งน้้าอ่างเก็บ
น้้าทับลาน หมู่ 1,10 บ้าน
ทับลาน ต้าบลบพุราหมณ์ 
อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 ปรับปรุงระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้า้ทับลาน 
1. ขุด-ขนยา้ย แนวทอ่เดิม 
2. ติดต้ังท่อใหม่ความยาว 1,200 เมตร 
3. กลบดินหลังท่อ 
4. แหล่งน้้า คือ อ่างเก็บน้้าทับลาน  

 1,220,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุด-ขนย้ายแนวทอ่เดิมและวางติดต้ังท่อ
ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้สา้หรับการเกษตร (นา
ข้าว) อยา่งเพียงพอ กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ้านวน 20 คน และประชาชน จ้านวน 50 คน และ
พื้นที่เกษตร 200 ไร ่ 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

1,220,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 2/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรฝั่งขวาแม่น้า้ 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

กิจกรรมที ่1 ขุดลอกคลองเฆ่ ปริมาตรดนิ
ขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร (499,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกคลองบางกอบัว ปริมาตร
ดินขุด 13,300 ลูกบาศก์เมตร  
(494,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองตานพ ปริมาตรดิน
ขุด 8,600 ลูกบาศก์เมตร (320,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองห้วยไคร้ ปริมาตร
ดินขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร (497,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกคลองห้วยกระบอก 
ปริมาตรดินขุด 10,500 ลูกบาศก์เมตร 
(390,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกคลองไทร ปริมาตรดิน
ขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร (497,000 บาท)
กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกคลองวังไทร ปริมาตรดิน
ขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร (497,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 8 ขุดลอกคลองระก้า ปริมาตรดิน
ขุด 13,000 ลูกบาศก์เมตร (483,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 9 ขุดลอกคลองบ้านพระ 
ปริมาตรดินขุด 13,300 ลูกบาศก์เมตร 
(494,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 10 ขุดลอกคลองโคกกะจะ 
ปริมาตรดินขุด 13,500 ลูกบาศก์เมตร 
(500,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 11 ขุดลอกคลองสวนพริก 
ปริมาตรดินขุด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 
(483,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 12 ขุดลอกคลองสันทรีย์ 
ปริมาตรดินขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร 
(497,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 13 ขุดลอกคลองระบายน้า้ 01 
ปริมาตรดินขุด 13,400 ลูกบาศก์เมตร 
(497,000 บาท) 

 7,488,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองด้วยรถขุด จา้นวน 16 สาย 
เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน้้าสา้หรับใชใ้น
การเกษตร (นาข้าว) รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค 
(จ้านวนรวม 201,800 ลูกบาศก์เมตร) 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกรและประชาชนรวม 
จ้านวน 85,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

7,488,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 3/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    กิจกรรมที่ 14 ขุดลอกคลองระบายน้า้ 02 
ปริมาตรดินขุด 13,000 ลูกบาศก์เมตร 
(483,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 15 ขุดลอกคลองระบายน้า้ 03 
ปริมาตรดินขุด 9,600 ลูกบาศก์เมตร 
(357,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 16 ขุดลอกล้าน้้าเดิมคลอง
ประจันตคาม ปริมาตรดินขุด 13,500 
ลูกบาศก์เมตร (500,000 บาท) 

           

4 ปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ อา้เภอ
เมืองปราจีนบุรี อ้าเภอศรี
มหาโพธิ อา้เภอบ้านสร้าง 
อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกคลองบางไทรใหญ่  
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกคลองบางชะ
โกรก(163,900 บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองคลองต้นสะตือ 
(182,500 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองบางยาง 
(339,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกคลองหอกหาย 
(104,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกคลองบางสนม 
(301,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกคลองบางขโมย 
(216,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 8 ขุดลอกคลองหนองยายลาว  
(171,400 บาท) 
กิจกรรมที่ 9 ขุดลอกคลองโพ  
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 10 ขุดลอกคลองบางอ้ายไร่  
(488,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 11 ขุดลอกคลองบางรุ่งโรจน์  
(491,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 12 ขุดลอกคลองชวดบางขาม 
(499,300 บาท) 

 17,019,400  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาบางพลวง 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองด้วยรถขุด จา้นวน 42 สาย 
เพื่อเพิ่มปริมาณการกกัเก็บน้้าสา้หรับใชใ้การเกษตร 
(นาข้าว) รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค (จ้านวน
รวม 456,670 ลูกบาศก์เมตร) กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จ้านวน 844 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

17,019,400 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 4/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 13 ขุดลอกคลองวังเรือ 
(144,200 บาท) 
กิจกรรมที่ 14 ขุดลอกคลองหอทองน้อย    
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 15 ขุดลอกคลองคลองบางขาม 
(111,700 บาท) 
กิจกรรมที่ 16 ขุดลอกคลองหอทอง (เดิม)  
(96,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 17 ขุดลอกคลองบางฟูาผ่า 
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 18 ขุดลอกคลองหอทอง   
(488,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 19 ขุดลอกคลองหัวคู้  
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 20 ขุดลอกคลองชาวเหนือ  
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 21 ขุดลอกคลองบ้านสร้าง    
(491,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 22 ขุดลอกคลองขุดใหม่ 
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 23 ขุดลอกคลองชวดคอตัน  
(458,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 24 ขุดลอกคลองดักลอบ   
(488,100 บาท) 
กิจกรรมที่ 25 ขุดลอกคลองหาดยาง   
(491,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 26 ขุดลอกคลองบางพลวง   
(495,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 27 ขุดลอกคลองบ้านแร้ง   
(327,900 บาท) 
กิจกรรมที่ 28 ขุดลอกคลองม้าแกว้   
(495,600 บาท) 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 5/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    กิจกรรมที่ 29 ขุดลอกคลองท้ายสะแก 
(320,400 บาท) 
กิจกรรมที่ 30 ขุดลอกคลองคูยายจาด 
(439,700 บาท) 
กิจกรรมที่ 31 ขุดลอกคลองศรีษะแม่นนท์  
(301,800 บาท) 
กิจกรรมที่ 32 ขุดลอกคลองชวดหัวกรด  
(495,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 33 ขุดลอกคลองท้ายวัดดอน
ใหญ่ (439,700 บาท) 
กิจกรรมที่ 34 ขุดลอกคลองบางตาล่า    
(495,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 35 ขุดลอกคลองหัวกรด  
(495,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 36 ขุดลอกคลองม่วงขาว 
(495,600 บาท)  
กิจกรรมที่ 37 ขุดลอกคลองล้าชวดหลอด   
(495,600 บาท) 
กิจกรรมที่ 38 ขุดลอกคลองบางเดชะ 
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 39 ขุดลอกคลองหัวไผ่เทศ 
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 40 ขุดลอกคลองบางแตน   
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 41 ขุดลอกคลองบางแตนน้อย   
(499,300 บาท) 
กิจกรรมที่ 42 ขุดลอกคลองบางเขียด    
(499,300 บาท) 

           



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 6/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยไบโอชา
ถ่านชีวภาพในกลุ่ม
เกษตรกรรมยั่งยืน ส้าหรับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้
เปราะบางในต้าบลทุ่งโพธิ ์
อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยไบโอชาเพื่อฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 300 คน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 30 คน รวมเป็นการ
อบรมจ้านวน 10 ครั้งๆ ละ 2 วัน   

 378,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการผลิตถ่านไบโอชาและการผสม
ถ่านชีวภาพ และการท้าแปลงผักสวนครัว เพื่อลด
รายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้จากการขายผัก
ในตลาดชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต้าบลทุ่งโพธิ์ จา้นวน  
300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 
  

378,000 
 

6  เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการผลิตพืชผัก
สมุนไพร 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรยี์คุณภาพ 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลย ีแปรรูปน้้า
สมุนไพรปั่นสดเพื่อสุขภาพ 
โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม  
ต่อ 1 กิจกรรม (กลุ่มละ 50 คน) 

 331,200   จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 
ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
การท้าปุย๋อินทรีย์คุณภาพและการแปรรูปน้้า
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อให้มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีความปลอดภัยและเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร กลุ่มเปูาหมายเป็นสมาชิกกลุม่วิสาหกจิ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถพีอเพียงบา้นปากน้้า และ
เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

331,200 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 7/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
แบบวิถพีอเพียง 

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอินทรีย ์โดย
การอบรมเกษตรกรจา้นวน 150 ครัวเรือน 
5 รุ่นๆ ละ 1 วัน กลุ่มละ 30 คน 
2.จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานของโครงการ  
3.ส่งเสริมให้สมาชิกมีการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ไว้ที่บ้าน  
4.ติดตามประเมินผล 

 124,100  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปลกูผักอินทรยี ์เพื่อลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเปาูหมายเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรยี ์จ้านวน 150 คน      
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

124,100 

8 ส่งเสริมและปรับระบบการ
เล้ียงเป็ดไข่ปลอดภัย 

 อบรมการเลี้ยงเป็ดไข่และสนับสนุนปจัจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกร จ้านวน 100 ราย 
โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ  
50 คน  

 585,700  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร ด้วยการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุการเกษตร ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดรายจา่ยในการผลิต กลุ่มเปูาหมายเป็น
สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

585,700 

9 พัฒนาศักยภาพแรงงานและ
เพิ่มทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพรองรับการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นและชุมชนใน 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม 
หรือ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3วัน) จ้านวน 30 รุ่น 
รุ่นละ 20 คน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง (3 วัน)  

 1,632,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานปราจีนบุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีเมือ
แรงงาน ด้วยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
กลุ่มเปูาหมายเป็น ประชาชน เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่จบ
การศึกษาทีจ่ะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบ
และนอกระบบ และผู้ว่างงาน จ้านวน 600 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,632,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 8/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 ขุดลอกคลองเพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิตและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากภายใน
พื้นที่ต้าบลวังตะเคียน 
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
10 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 16 และหมูท่ี่ 
17 ต้าบลวังตะเคียน อา้เภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ีจ้านวน 8 แห่ง (ขนาด
กว้าง 13-15 เมตร ยาว 680 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.5 เมตร ต่อแห่ง) 

 3,942,400  จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครอง 
อ้าเภอ กบินทร์บุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยการขุดลอกคลอง 8 สาย เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการเก็บกกัน้้าส้าหรับการท้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 5,180 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 858 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

3,942,400 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 9/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ขุดลอกคลองเพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิตและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากภายใน
พื้นที่ต้าบลวังท่าชา้ง  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 (สภาพเดิม กว้าง 
14 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร ยาว 850 เมตร 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกวา้ง 16 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 
ลูกบาศก์เมตร)  
2. ขุดลอกคลองหมู่ที่ 7 (สภาพเดิม กว้าง 
14 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.0 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 
ลูกบาศก์เมตร) 
3. ขุดลอกคลองหมู่ที่ 8 (สภาพเดิม กว้าง 
8.8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร ยาว 880 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,398 
ลูกบาศก์เมตร) 
4. ขุดลอกคลองหมู่ที่ 15 (สภาพเดิม กวา้ง 
6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.0 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,500 
ลูกบาศก์เมตร) 
5. ขุดลอกคลองหมู่ที่ 18 (สภาพเดิม กวา้ง 
14 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร ยาว 850 เมตร 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกวา้ง 16 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.0 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,600 
ลูกบาศก์เมตร) 

 2,485,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครอง 
อ้าเภอ กบินทร์บุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยการขุดลอกคลอง 5 สาย ต้าบลวัง
ท่าช้าง อ้าเภอกบินทร์บุรี เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บ
กักน้้าส้าหรับการท้าการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 3,388 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 600 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

2,485,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 10/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

12 ขุดลอกสระน้้าเพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิตและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากภายใน
พื้นที่ต้าบลวังท่าชา้ง 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1. ขุดลอกสระน้้า หมู่ที่ 2 (สภาพเดิมขนาด
กว้าง 50×50 ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ลาดเอียง 
1:1.1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 50×68 ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,606 ลูกบาศก์เมตร) 
2. ขุดลอกสระน้้า หมู่ที่ 7 (สภาพเดิมขนาด
กว้าง 20×25 ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ลาดเอียง 
1:1.1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 50×63 ลึก
เฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 9,521 ลูกบาศก์เมตร) 
3. ขุดลอกสระน้้า หมู่ที่ 18 (สภาพเดิมขนาด
กว้าง 0×0 ลึกเฉลี่ย 0 เมตร ลาดเอียง 1:1.1 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกว้าง 40×94 ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,593 ลูกบาศก์เมตร)  
4. ขุดลอกสระน้้า หมู่ที่ 19 (สภาพเดิม
ขนาดกวา้ง 20×30 ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ลาด
เอียง 1:1.1 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดกวา้ง 
42×75 ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,528 
ลูกบาศก์เมตร) 

 1,983,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
กบินทร์บุรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยการขุดลอกสระน้า้ เพือ่ใช้ส้าหรับ
การท้าการเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,196 คน และเกษตรกร จา้นวน 145 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

1,983,000 

13 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete สาย ปจ.ถ.
10004 บ้านค้าเลียบ ต้าบล
ค้าโตนด - บ้านตะคร้อใต้ 
ต้าบลบุฝูาย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร) จาก 
กิโลเมตรที่ 1+218 - กิโลเมตรที่ 2+360 
ระยะทาง 1.142 กิโลเมตร 

 4,851,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete ระยะทาง 1.142 กิโลเมตร 
เพื่อใชข้นส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 6,162 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

4,851,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 11/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบ  Asphaltic 
Concrete (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) สาย หมู่ที ่3,1 
ต้าบลบางเตย-หมู่ที่ 5  
ต้าบลบางกระเบา อ้าเภอ
บ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement 
In - Place Recycling) กว้าง 6 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จาก กิโลเมตรที่ 
0+000-1+300 ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 

 4,561,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 826 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

4,561,000 

15 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เดิม) เป็นลาดยาง  
ผิวจราจรแบบ  Asphaltic  
Concrete-สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 33 
เทศบาลต้าบลกบินทร์ – 
หมู่ที่ 1,2,3,5 ต้าบลนาแขม 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  
เป็นลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) จาก กิโลเมตรที่ 0+000-
0+855 ระยะทาง 0.855 กิโลเมตร 

 2,093,000  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เดิม) เป็นลาดยาง ระยะทาง 0.855 
กิโลเมตร เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 1,686 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   

2,093,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 12/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที ่4  
ต้าบลเกาะลอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างลานตาพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 
4  ต้าบลเกาะลอย  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีพื้นที่กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  

 407,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะลอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 1,000 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

407,000 

17 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที ่7  
ต้าบลเกาะลอย  อ้าเภอ
ประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 
7  ต้าบลเกาะลอย  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีพื้นที่กว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  

 194,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะลอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 200 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

194,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 13/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

18 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นนาดี หมู่ที่ 1 
ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านนาด ีหมู่
ที่ 1 ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 83 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 52 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

19 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นว่านเหลอืง 
หมู่ที่ 2  ต้าบลนาดี อ้าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านวา่น
เหลือง หมู่ที่ 2  ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร 
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง และใช้ประโยชน์ภายใน
ชุมชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จา้นวน 719 
คน และเกษตรกร จ้านวน 86 คน ด้าเนินการใน
พื้นที่ส้านักสงฆ์คุ้มบ้านเขารังและได้แสดงหนังสือ
อนุญาตให้ใช้พื้นที ่
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 14/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

20 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นแดง หมู่ที่ 3  
ต้าบลนาดี อา้เภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านแดง  
หมู่ที่ 3  ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 79 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 39 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  
 

495,000 

21 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นเส่ียว  
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาด ี 
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านเส่ียว 
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาดี  จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน  273 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 115 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 15/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

22 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นหนองตาด 
หมู่ที่ 5  ต้าบลนาดี อ้าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านหนอง
ตาด หมู่ที่ 5  ต้าบลนาดี อา้เภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร 
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 224 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 39 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน สามารถ
ด้าเนินการได้ทันที  

495,000 

23 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นสระจาน 
หมู่ที่ 6 ต้าบลนาด ีอ้าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสระจาน 
หมู่ที่ 6 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาดี  จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 981 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 115 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 16/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นโนนสูง หมู่
ที่ 7 ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 7 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาดี  จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 363 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 16 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

25 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นสันดัน  
หมู่ที่ 8  ต้าบลนาดี อ้าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสันดัน 
หมู่ที่ 8  ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
และใช้ประโยชนภ์ายในชุมชน กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 270 คน และเกษตรกร จ้านวน 
35 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทนัที 

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 17/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

26 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นกระเดียง 
หมู่ที่ 9 ต้าบลนาด ีอ้าเภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านกระ
เดียง หมู่ที่ 9 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร 
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 810 คน    
และเกษตรกร จา้นวน 65 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

27 ลานตากพืชผลผลด้าน
การเกษตร บา้นบุสูง หมู่ที่ 
10 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลผลด้านการเกษตร บา้นบุสูง 
หมู่ที่ 10 ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี จังหวดั
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร  
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 1,076 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 51 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 18/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นโนนแสนสุข 
หมู่ที่ 12  ต้าบลนาดี อา้เภอ
นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านโนนแสน
สุข หมู่ที่ 12  ต้าบลนาดี อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร 
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 602 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 23 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ  

495,000 

29 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นสระแท่น 
หมู่ที่ 13  ต้าบลนาดี  
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสระ
แท่น หมู่ที่ 13  ต้าบลนาดี อา้เภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร 
พร้อมลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  เพื่อใช้
ส้าหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 1,205 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 33 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 19/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 ลานตากพืชผลด้าน
การเกษตร บา้นสันติสุข  
หมู่ที่ 15  ต้าบลนาดี  
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลด้านการเกษตรบา้นสันติสุข
หมู่ที่ 15  ต้าบลนาดี อา้เภอนาด ี จังหวดั
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 32.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,280.00 เมตร พร้อม
ลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาด ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก1. โครงการมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 3.2 ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร เพื่อใช้ส้าหรับตากผลผลิต
ทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพของสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง 
และใช้ประโยชนภ์ายในชุมชน กลุ่มเปาูหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 322 คน และเกษตรกร  
จ้านวน 17 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

31 ขุดลอกขยายสระน้า้ หมู่ที ่4 
ต้าบลดงบัง  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกขยายสระน้า้ หมู่ที ่4 ต้าบลดงบัง 
อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
กว้าง 60.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 7.30 เมตร หรือมืปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,368 ลูกบาศก์เมตร 

 489,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกขยายสระน้้า  เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้้าสา้หรับใช้ในการเกษตร รวมทั้งการ
อุปโภคและบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 480 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการได้
ทันที และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้า้จังหวัดปราจีนบุร ี

489,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 20/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

32 ขุดลอกคลองปุาช้า  หมู่ที่ 1 
ต้าบลทุ่งโพธิ์ อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกคลองปุาช้า  หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งโพธิ์ 
อ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
ปากกว้าง 30.00 เมตร ยาว 155 เมตร  
ลึก 4.00 เมตร ก้นกวา้ง 22.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 14,000  
ลูกบาศก์เมตร  

 479,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองปุาชา้ เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร รวมทั้งการอุปโภค
และบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 500 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

479,200 

33 ขุดลอกคลองส้าโรง หมู่ที่ 7 
ต้าบลทุ่งโพธิ์ อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกคลองส้าโรง หมู่ที่ 7 ต้าบลทุ่งโพธิ์ 
อ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
ปากกว้าง 20.00 เมตร ยาว 500 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร ก้นกวา้ง 12.00 เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,300 
ลูกบาศก์เมตร  

 495,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งโพธิ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองส้าโรง เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภคและ
บริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ้านวน 500 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

495,600 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 21/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

34 ขุดลอกก้าจัดวัชพืชดินเลน
จากสะพานบา้นนายสมวงษ์ 
-ประปาหมู่ที่ 4 ต้าบลไผ่ชะ
เลือด อ้าเภอศรีมโหสถ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกก้าจัดวัชพืชดินเลน สภาพเดิมปาก
บน 5.50 เมตร ก้นล่าง 2.30 เมตร ลึก 1.5 
เมตร ยาว 2,950 เมตร สภาพใหม่ ปากบน 
5.50 เมตร ก้นล่าง 2.3 เมตร ลึก 1.8 เมตร 
ยาว 2,950 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1 เมตร 
จ้านวน 71 ท่อน จากสะพานบา้นนายสม
วงษ์-ประปาหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 ต้าบลไผ่ชะ
เลือด อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบรุี 

 341,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไผ่ชะเลือด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ 
 โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัว
และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน ด้วย
การขุดลอกก้าจัดวัชพืชดินเลน เพื่อให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับท้าการเกษตร ง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 1,812 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 682 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 
 

341,600 

35 ขุดลอกก้าจัดวัชพืชและดิน
เลน คลองลอยสายสระกัณ
หาไปหนองลาด หมู่ที่ 4 
ต้าบลคู้ล้าพัน  
อ้าเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกก้าจัดวัชพืชและดินเลน สภาพเดิม
ปากบน 8 เมตร ก้นล่าง 3.5 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาว 1,224 เมตร สภาพใหม่ ปากบน 
8 เมตร ก้นล่าง 3.5 เมตร ลึก 2.5 เมตร 
ยาว 1,224 เมตร คลองลอยสายสระกณัหา
ไปหนองลาดหมู่ที่ 4 ต้าบลคู้ล้าพัน 
อ้าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 129,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไผ่ชะเลือด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรบัการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการขุดลอกก้าจัดวัชพืชและดินเลน 
คลองลอย เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ส้าหรบัท้า
การเกษตร อย่างเพียงพอ กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 1,484 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 407 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

                    
129,000  



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 22/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 วางท่อระบายน้้าเขา้สระเก็บ
น้้าหนองปลาช่อนพร้อมบาน
ประตูระบายน้า้ หมู่ที่ 4 
ต้าบลคู้ล้าพัน  
อ้าเภอศรีมโหสถ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

วางท่อระบายน้้าเขา้สระเก็บน้้าหนองปลา
ช่อนพร้อมบานประตูระบายน้้าเปิด-ปิด 
ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร สูง 4 เมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร จ้านวน 30 ท่อน หมูท่ี่ 4 
ต้าบลคู้ล้าพัน อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 176,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไผ่ชะเลือด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการวางท่อระบายน้้าเขา้สระเก็บน้้า
หนองปลาช่อนพร้อมบานประตูระบายน้้า เพื่อให้
เกษตรกรมีน้้าใช้ส้าหรับท้าการเกษตร อย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

                    
176,000  

37 ขุดลอกคลองเนินคล้า  
หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาหวี  
ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกคลองเนินคล้า หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลา
หวี ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี ความกว้าง 16 เมตร ความยาว 
470 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร (สภาพขุด
คลองใหม่) ความกวา้ง 16 เมตร ความยาว 
470 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณ
ดินขุด 9,400 ลูกบาศก์เมตร  

 496,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองเนินคล้า เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้้าสา้หรับใช้ในการเกษตร  รวมทั้งการ
อุปโภคและบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จ้านวน 503 คน 187 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

496,500 

38 ขุดลอกคลองสนาบ หมู่ที ่9 
บ้านหนองจรเข ้ 
 ต้าบลบ่อทอง อ้าเภอ
กบินทร์บุรี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขุดลอกคลองสนาบ หมู่ที ่9 บ้านหนองจรเข ้ 
ต้าบลบ่อทอง อา้เภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ความกว้าง 16 เมตร ยาว 470 
เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร (สภาพขุดลอก
คลองใหม่) ความกวา้ง 16 เมตร ความยาว 
470 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตร
ดินขุด 9,400 ลูกบาศก์เมตร 

 496,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกคลองสนาบ เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร  รวมทั้งการอุปโภค
และบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 516 คน 180 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

496,500 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 23/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้้า
ชุมชนเพื่ออุปโภคและ
การเกษตร หมู่ที ่5  
ต้าบลเกาะลอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้้าชุมชนเพือ่
อุปโภคและการเกษตร โดยการขุดลอกสระ
น้้าที่สาธารณประโยชน ์หนองคอกควาย  
หมู่ที่ 5 บ้านด่าน ต้าบลเกาะลอย อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดปาก
บนกว้าง 70 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย
จากก้นสระเดิม 1 เมตร (อัตราลาดเอียง 
1=2) ก้นสระกวา้ง 54 เมตร ยาว 164 เมตร 
พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อย  

 357,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลเกาะลอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขุดลอกสระน้า้ที่สาธารณประโยชน์ เพื่อ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร  
รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 1,078 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

357,000 

40 ซ่อมแซมคลองส่งน้้า  
สถานีบ้านหาดกระจง  
หมู่ที่ 3  ต้าบลหาดนางแก้ว 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ซ่อมแซมคลองส่งน้้า สถานีบ้านหาดกระจง 
หมู่ที่ 3  ต้าบลหาดนางแก้ว อา้เภอกบินทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้างเฉลี่ย  
3.1 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.06 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อยกวา่  
1,612 ตารางเมตร 

 495,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมแซมคลองส่งน้้า สถานีบ้าน
หาดกระจง เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ส้าหรับท้า
การเกษตร อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 345 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

495,800 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 24/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ปรับปรุงท่อส่งน้้าส้าหรับ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่3 
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงท่อส่งน้้าส้าหรับประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 ต้าบลวังดาล อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีโดยวางท่อเมนประปา 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 2,000 เมตร 
พร้อมด้าเนินการติดตั้งปูายประชาสัมพนัธ์
โครงการายละเอยีดตามแบบรูปรายการที่ 
องค์การบริการส่วนต้าบลวังดาลกา้หนด 

 366,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงท่อส่งน้้าส้าหรับประปา
หมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ส้าหรับท้า
การเกษตร ไอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
418 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 
 

366,000 

42 ขยายท่อเมนต์ระบบประปา
จากโครงการร่มโพธิ์แก้ว ถึง
บ้านหนองกระเบา หมู่ที่ 3  
ต้าบลลาดตะเคียน 
 อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บา้นจาก
โครงการร่มโพธิ์แก้ว ถึงบ้านหนองกระเบา 
หมู่ที่ 3 โดยท้าการวางท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะความ
ยาว 850 เมตร 

 137,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลลาดตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการขยายท่อเมนต์ระบบประปา 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้ส้าหรับทา้การเกษตร อย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 300 ครัวเรือน และเกษตรกร 
จ้านวน 254 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมด้าเนินการได้ทันที 
และผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 

137,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 25/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างระบบผลิต
น้้าประปา (Water 
Treament System)  
หมู่ที่ 6  ต้าบลหาดนางแก้ว
อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัด
ปราจีนบุร ี  

ก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปา (Water 
Treament System) หมู่ที่ 6  ต้าบลหาด
นางแก้ว อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัด
ปราจีนบุร ี ประกอบด้วย  
1.ระบบประปาแบบป็อกแท็งก์ในบัญชี
นวัตกรรมไทย (4,820,780.43 บาท)  
2.งานอาคาร ประกอบด้วย งานกอ่สร้าง
และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรั้วตา
ข่ายส้าเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ ประตูร้ัวชุบกัลวา
ไนซ์ ปูายชุดสายลอ่ฟูา งานทดสอบการรับ
น้้าหนักบรรทุกของดิน 1 ชุด การประสาน
ระบบไฟฟูาภายในบริเวณ  
(379,219.57 บาท) 

 5,200,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างระบบผลิตน้า้ประปา 
(Water Treament System)  เพื่อให้เกษตรกรมี
น้้าใช้ส้าหรับท้าการเกษตร อย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 756 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดปราจีนบุรี 
 

5,200,000 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายวันทนา  
ชมฝาสารท ถึงบ้านนายค้า
หล้า ท่าถ่าน หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองอุดม ต้าบลหนองกี่ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบเทศบาล
เมืองหนองกี่ก้าหนด 

 267,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร 
และในการเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน 1,012 คน และเกษตรกร 43 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

267,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 26/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนาย
สมมิตร  มั่งมี หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองอุดม ต้าบลหนองกี่ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบเทศบาล
เมืองหนองกี่ก้าหนด 

 362,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 114 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,012 คน และเกษตรกร จา้นวน 43 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   

362,000 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้าน 
นายชินวัต ิ ทรัพย์โสมถึง
บ้านนางเตือนใจ  ซึมกลาง 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสั้น ต้าบล
หนองกี ่อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584 ตาราง
เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบเทศบาล
เมืองหนองกี่ก้าหนด 

 350,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 146 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,437 คน และเกษตรกร จา้นวน 74 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

350,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 27/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกส์ สวุรรณศร - 
ค้าสวนอ้อย หมู่ที ่10 ต้าบล
ดงบัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส ์
สุวรรณศร - ค้าสวนอ้อย หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองข้าวหลาม ตา้บลดงบัง อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 5,040 ตารางเมตร  

 3,500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 400 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

3,500,000 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายเนินง้ิว - 
หมอเตือน หมู่ที ่2 ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเนิน
ง้ิว - หมอเตือน หมู่ที ่2 บ้านตม ต้าบลดงบัง 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร  

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พรอ้มดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 28/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบนบ้าน
โนน - หนองตาสา หมู่ที่ 3  
ต้าบลดงบัง อ้าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบนบา้นโนน - 
หนองตาสา หมู่ที ่3  บ้านนา ต้าบลดงบงั 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร  

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายปากดง - 
หนองอีจู้ หมู่ที ่4 ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายปาก
ดง - หนองอีจู ้หมู่ที ่4 บ้านโนน ต้าบลดงบัง 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร  

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 400 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที    

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 29/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายนายพิเชษฐ์ 
- นายไปุ หมู่ที ่5  ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาย
พิเชษฐ์ - นายไปุ หมู่ที ่5  บ้านสวนผึ้ง 
ต้าบลดงบัง อ้าเภอประจันตคาม จังหวดั
ปราจีนบุร ี กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 350 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายดอนปูุตา 
หมู่ที่ 6  ต้าบลดงบัง อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายดอน
ปูุตา หมู่ที ่6  บ้านเนินบาก ต้าบลดงบัง 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร 

 499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 30/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายเนินกอ่ –  
คลองลึก หมู่ที่ 7  ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายเนินก่อ - คลองลึก หมู่ที่ 7 บ้านเนินแดง  
 ต้าบลดงบัง อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 450 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  สายเนินกลาง - 
คลองลึก หมู่ที่ 8  ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเนิน
กลาง - คลองลึก หมู่ที่ 8  บ้านเนินยาง 
ต้าบลดงบัง อ้าเภอประจันตคาม จังหวดั
ปราจีนบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 
ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 31/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายนายพยุง - 
ฝาย หมู่ที ่9   ต้าบลดงบัง 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาย
พยุง - ฝาย หมู่ที่ 9  บ้านเนินอุดม  ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  สายฟูาสาง หมู่
ที่ 4 ต้าบลดงบัง อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายฟูา
สาง หมู่ที่ 4 บ้านโนน ตา้บลดงบัง อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงบัง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น 
จ้านวน 3 ช่วง  หมู่ที่ 20  
ต้าบลเนินหอม อา้เภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบ่้าน จ้านวน 3 ช่วง  หมู่ที่ 20  
ต้าบลเนินหอม อา้เภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ 690 ตารางเมตร     
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ 720 ตารางเมตร   
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ 500 ตารางเมตร    

 1,226,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนาปรือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร  และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 200 และเกษตรกร จ้านวน  
150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,226,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 32/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต จ้านวน 5 ช่วง  
หมู่ที่ 2  ต้าบลเนินหอม 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต จา้นวน 
5 ช่วง  หมู่ที่ 2  ต้าบลเนินหอม อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ช่วงที่ 1 สายเทศบาล ซอย 15 กว้างเฉลี่ย 7 
เมตร ยาว 33 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 231 ตารางเมตร หนา 5 เซนติเมตร    
ช่วงที่ 2 สายเทศบาล ซอย 15 แยก 1 กว้าง
เฉลีย่ 3 เมตร ยาว 33 เมตร หรือมีพื้นทีร่วม
ไม่น้อยกวา่ 99 ตารางเมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
ช่วงที่ 3 สายเทศบาล ซอย 18 ถึง 20 กว้าง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร หนา 5 
เซนติเมตร 
ช่วงที่ 4 สายเทศบาล ซอย 19 กว้างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมน่้อย
กว่า 560 ตารางเมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ช่วงที่ 5 สายเทศบาล ซอย 19 แยก 1 กว้าง
เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร หนา 5 
เซนติเมตร 

 622,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนาปรือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ้านวน 
5 ช่วง เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 150 และเกษตรกร  
จ้านวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

622,000 

59 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต เทศบาล ซอย 10  
หมู่ที่ 20  ต้าบลเนินหอม 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต เทศบาล 
ซอย 10 หมู่ที่ 20  ต้าบลเนินหอม อา้เภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี กว้าง
เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่รวมทั้ง
สิ้นไม่น้อยกวา่ 1,900 ตารางเมตร หนา 5 
เซนติเมตร   

 636,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
บ้านนาปรือ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 200 และเกษตรกร จ้านวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

636,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 33/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
เช่ือมวัดทุ่งแฝก  
(ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก 
ต้าบลกบินทร์  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่  2 บ้านทุ่งแฝก  ต้าบลกบินทร์  
อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ีกวา้ง  
4  เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 210 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 1,100 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคกกระพง 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้าน
ปากแพรก  ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3 
บ้านปากแพรก  ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
810.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 479,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 180 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 500 คน และเกษตรกร จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   

479,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 34/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังที่ว่าการ
อ้าเภอกบินทร์บุร ีหมู่ที่ 4 
บ้านหนองช้างลง   
ต้าบลกบินทร ์
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่   
4 บ้านหนองช้างลง  ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง   
4 เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 210 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 500 คน และเกษตรกร จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

500,000 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านอดีต
ผู้ใหญ่ถนัด คร้ามไพบูลย ์
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกปุาแพง ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  
7 บ้านโคกปาุแพง  ต้าบลกบินทร์ อา้เภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง   
4 เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 
840.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก  ระยะทาง 840 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 800 คน และเกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 35/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายส้านักปฏิบัติธรรม
ธุดงสถานวัดปุาสาขาวัดทุ่ง
แฝก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 
บ้านโนน ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8 
บ้านโนน  ต้าบลกบินทร์ อา้เภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ีความกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  170  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 850.00 
ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 850 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,000 คน และเกษตรกร จา้นวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   

494,000 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดโนนสูงนันทา
ราม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 
บ้านโนน ตา้บลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8 
บ้านโนน  ต้าบลกบินทร์ อา้เภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ีความกวา้ง  4  เมตร  
ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 840.00 
ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 210 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 500 คน และเกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 36/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านอดีต 
อบต.บรรดิษฐ ทิพย์มังกร 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที ่9 บ้าน
ท่าขี้เหล็ก  ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุรี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 
บ้านท่าขี้เหล็ก  ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง   
4  เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 210 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 200 คน และเกษตรกร จ้านวน 50 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พรอ้มดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงงานแหอวน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที ่11 บ้าน
คลองกลาง ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
11 บ้านคลองกลาง  ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง  
 5  เมตร  ยาว  170  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
850.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 170 เมตร เพื่ออ้านวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทางของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
500 คน และเกษตรกร จ้านวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   
 

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 37/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านลุงทุย 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที ่11  
บ้านคลองกลาง  
ต้าบลกบินทร์  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 11 
บ้านคลองกลาง  ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความกว้าง  
4  เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่
ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 210 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 500 คน และเกษตรกร จ้านวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านริมน้้า หมู่ที่ 
12 บ้านริมน้้า ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  12 
บ้านรมิน้้า ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ีความกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  170  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 850.00 
ตารางเมตร ปรับเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง 
ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.30 เมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกบินทร ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก  ระยะทาง 170 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และในการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 1,000 คน และเกษตรกร จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 38/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นพรมแสง  
หมู่ที่ 1  ต้าบลวังดาล 
อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
พรมแสง หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว  
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 750 ตารางเมตร 

 434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 404 คน 
เกษตรกร จ้านวน 150 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

434,000 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนิดา  
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 3  
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
บ้านนิดา โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 

 338,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 418 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 120 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

338,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 39/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายโคกตารักษ์ - 
บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 3  
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
สายโคกตารกัษ์ - บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 3 
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร  

 338,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 418 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 120 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

338,000 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง 
หมู่ที่ 6  ต้าบลวังดาล 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
ตะเคียนทอง  หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  

 338,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 172 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 55 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

338,000 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านวังปีรู หมู่ที่ 8 
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
วังปีรู หมู่ที่ 8 กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
600 ตารางเมตร  

 338,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 374 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 235 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ไดท้ันที  

338,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 40/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านไร่ ซอยบา้น
นายวินยั ไชยฤทธิ ์หมู่ที่ 10  
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นไร่ 
ซอยบ้านนายวินยั ไชยฤทธิ ์หมู่ที่ 10 กว้าง 
5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  

 434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 819 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 350 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

434,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายแดง โอ
สถานนท์ หมู่ที ่12   
ต้าบลวังดาล 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
นายแดง โอสถานนท ์หมู่ที่ 12 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  

 338,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 901 คน 
 และเกษตรกร จ้านวน 585 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

338,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายข้างวัด - กุด
เขมร หมู่ที่ 12  ต้าบลวัง
ดาล อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขา้งวัด 
- กุดเขมร หมู่ที ่12 กว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  

 434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 901 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 585 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

434,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 41/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนางสม
จิตร - บ้านดงบัง หมู่ที่ 14 
ต้าบลวังดาล อา้เภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นางสมจิตร - บ้านดงบัง หมู่ที ่14 กว้าง 5 
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  

 350,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 486 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 194 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

350,000 

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
เกาะแดง หมู่ที ่15 ต้าบลวัง
ดาล อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
โคกเกาะแดง หมู่ที่ 15 กว้าง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  

 434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นระชาชน จ้านวน 548 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 261 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

434,000 

80 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ที ่15   
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
สายรอบหมูบ่้าน หมู่ที่ 15 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า  
1,350 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรดว้ย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
548 คน และเกษตรกร จา้นวน 261 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 42/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหนองชุม
หวาย - หนองอจีู้ หมู่ที ่16   
ต้าบลวังดาล  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ชุมหวาย - หนองอจีู้ หมู่ที ่16 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 750 ตารางเมตร  

 434,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังดาล 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตรกลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 342 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 138 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

434,000 

82 ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
มันปลา ต้าบลนาแขม  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 
บ้านหนองมันปลา ต้าบลนาแขม  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถนนเส้นบ้าน
นางนาตยา ก้าซา ไปถึงบ้านนางบุญส่ง  
บุญจิม กว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
250 ตารางเมตร  

 127,050  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 1,000 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

127,050 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะ
ง่อง  ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโน
นมะง่อง  ต้าบลนาแขม  อ้าเภอกบินทรบ์ุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ีเส้นบ้านนางมาล ีดวงสีทา 
ถึงบ้านนายเฉลิม ขันดงลิง ยาว 182 เมตร 
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 910 ตารางเมตร  

 491,920  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 700 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

491,920 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 43/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง  
ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านวังห้าง ต้าบลนาแขม อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรีเส้นบ้านนางทองผิน  
จันทร์เพ็ญ ยาว 114 เมตร กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
570 ตารางเมตร  

 307,490  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร เล้ียงไก่ และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 846 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

307,490 

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านส้าโรง  
ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านส้าโรง  ต้าบลนาแขม  อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ีเส้นจากบริเวณบา้น
ส้าโรงไปสถานีสูบน้้า  ยาว 238 เมตร  
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 952 ตารางเมตร  

 498,590  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร  และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 1,020 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,590 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาแขม  
ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านนาแขม ต้าบลนาแขม  อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ีเส้นทางข้างวัดศรี
สวัสดิ์ ถึงบ้านนางบุญม ีล้วนศรี ยาว  
238 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร  

 498,590  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 1,400 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,590 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 44/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนกลาง  
ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านโนนกลาง เส้นที่นานายวิชัย เรืองยง ถึง
โรงงานย่งไทย ยาว 50 เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
200 ตารางเมตร  

 103,830  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 500 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

103,830 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนน
เกาะลอ  ต้าบลนาแขม  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโนนเกาะลอ ต้าบลนาแขม  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นจากหมู่ที่ 
10 ไป หมู่ที่ 8 ระยะทาง 238 เมตร   
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 952 ตารางเมตร  

 498,590  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,590 

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านท่าอุดม  
ต้าบลนาแขม   
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านท่าอุดม ต้าบลนาแขม  อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นบ้านนางล้าดวน  
สุพลี ถึงบ้านนางเกศมณี จันดา ยาว 238 
เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร  

 498,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 757 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,500 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 45/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนน
เกาะลอ  ต้าบลนาแขม  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโนนเกาะลอ  ต้าบลนาแขม อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เส้นบา้นนาย
ประสิทธิ์ ประจันทะ ถึงบ้านนายทว ีคูณค้้า 
ยาว 130 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร  

 272,740  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาแขม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 400 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

272,740 

91 ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 
ต้าบลย่านร ีอ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 1 กว้าง 2 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทาง 1,750 เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 
700 ลูกบาศก์เมตร 

 152,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทาน เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 753 คน 
 และเกษตรกร จ้านวน 85 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ไดท้ันที  

152,000 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยวัดคลองแสง 
- บ้านโนนเถียง หมู่ที่ 4  
ต้าบลย่านร ี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวดั
คลองแสง - บ้านโนนเถยีง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 227 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 200 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 550 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 46/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านอ่างหิน - 
บ้านโนนหวับึง หมู่ที ่4,2   
ต้าบลย่านร ี  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอา่ง
หิน - บ้านโนนหัวบึง หมู่ที ่4.2 กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 

 497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
1,810 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,000 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวังสีเสียด หมู่ที่ 5 
ต้าบลย่านร ีอ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงั
สีเสียด หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 908 
ตารางเมตร) 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
605 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 6  
ต้าบลย่านรี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอดุม
สุข หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 เมตร ระยะทางยาว 
227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
908 ตารางเมตร) 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
857 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 47/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคกสว่าง - 
บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 7  
ต้าบลย่านรี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
โคกสว่าง - บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 7 กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 227 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร) 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
701 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
อุบล ศรีค้าภา หมู่ที ่8  
ต้าบลย่านรี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น
นางอุบล ศรีค้าภา หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 908 ตารางเมตร) 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 631 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านเขาด้วน 
- บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 
ต้าบลย่านรี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เขาด้วน - บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 กวา้ง 5 
เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 

 497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
ใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 1,271 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 48/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านเขาจาน 
- บ้านซ้าเม็ก หมู่ที ่10  
ต้าบลย่านร ี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้น
เขาจาน - บ้านซ้าเม้ก หมู่ที ่10 กว้าง 5 
เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 

 497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 552 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,000 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ที ่11 
- บ้านคลองแสง หมู่ที่ 4  
ต้าบลย่านร ี อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง
ขวาง หมู่ที ่11 - บ้านคลองแสง หมู่ที่ 4 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร) 

 497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 390 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,000 

101 เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายปาุช้า
เก่า - คุ้มหนองปาดเหมย 
หมู่ที่ 12  ต้าบลย่านร ี
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 เสริมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายปุาชา้เก่า - คุ้มหนองปาดเหมย หมูท่ี่ 
12 กว้าง 4 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทาง 1,800 เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 
1,440 ลูกบาศก์เมตร 

 313,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลย่านร ี

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร   
จ้านวน 345 คน    
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

313,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 49/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายโรงง้ิว – เลียบ
คลองประจันตคาม  
ต้าบลประจันตคาม   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรง
ง้ิว – เลียบคลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 239 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,195 
ตารางเมตร 

 497,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลประจันต
คาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ระยะทาง 239 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ จา้นวน 4,731 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,000 

103 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สายท่าน้้า – หลัง
วัดศรีประจันตคาม   
ต้าบลประจันตคาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายท่าน้า้ – หลังวัดศรีประจันตคาม กวา้ง 
4 เมตร ยาว 232 เมตร หรือพื้นที่ปูแอส
ฟัลท์ติคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 940.79 ตาราง
เมตร 

 396,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ระยะทาง 232 เมตร เพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าเกษตร การท่องเท่ียวชุมชน 
ได้แก่ วัดศรีประจันตคาม และในการเดินทางของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ จ้านวน 4,731 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

396,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 50/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สายโรงเรียน
ประจันตราษฎร์บา้รุง  
ต้าบลประจันตคาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 5 
เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ปูแอสฟัลล์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,510 ตารางเมตร 

 804,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตระยะทาง 302 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ จ้านวน 4,731 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

804,000 

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว asphaltic 
concrete หมู่ที่ 2 ต้าบลส้า
พันตา อา้เภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมู่ที่2 จากถนนลาดยางเดิม
บริเวณซอย 1 ไปสามแยก ระยะทาง 0.200 
กิโลเมตร กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวม 1200.00 ตารางเมตร 

 490,925  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิวโดย
ปูผิว asphaltic concrete เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 5,500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า 
พร้อมด้าเนินการได้ทันที 

490,925 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 51/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

106 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว asphaltic 
concrete หมู่ที่ 3 ต้าบลส้า
พันตา อา้เภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมู่ที่3 จากสามแยกทางเข้า
หมู่บ้านหมู ่3 ไปหมู่ที่8 บ้านแห ่ระยะทาง 
0.230 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,150.00 
ตารางเมตร 

 475,519  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิวโดย
ปูผิว Asphaltic concrete เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 5,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

475,519 

107 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว asphaltic 
concrete หมู่ที่ 5 ต้าบลส้า
พันตา อา้เภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมู่ที่ 5 ต่อจากถนนลาดยางเดิม 
ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
1,200.00 ตารางเมตร 

 492,664  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิวโดย
ปูผิว Asphaltic concrete เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

492,664 

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมู่ที่ 8  ต้าบล
ส้าพันตา อ้าเภอนาด ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมู่ที่ 8 ซอยแยกที่นางทอง ทอง
แปลง ต่อจากถนนลาดยางเดิม ระยะทาง 
0.300 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,200.00 
ตารางเมตร 

 492,664  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิวโดย
ปูผิว Asphaltic concrete เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 5,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

492,664 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 52/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิมซอย
เทศบาล 7/2  ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม
ซอยเทศบาล 7/2  ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 
5.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 
เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังปิดขอบไหล่ทาง  

 499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 100 คน เกษตรกร จา้นวน 100 คน และ
ผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,000 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิมซอย
เทศบาล 3 ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม
ซอยเทศบาล 3 ต้าบลกรอกสมบูรณ์ อา้เภอ
ศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 5.0 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังปิดขอบไหล่ทาง  

 498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 100 คน เกษตรกร จา้นวน 100 คน และ
ผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,000 

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ต่อจากเดิมซอย
18/4 ต้าบลกรอกสมบูรณ์  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก
เดิมซอย18/4 ต้าบลกรอกสมบูรณ์  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี 
กว้าง 5.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังปิดขอบ
ไหล่ทาง  

 494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลกรอก
สมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร  และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 100 คน เกษตรกร จ้านวน 100 
คน และผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 53/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 สายข้าง
องค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านหอย ต้าบลบ้านหอย 
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
สายข้างองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านหอย 
ต้าบลบ้านหอย อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้าง
ละ 0.30-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5 จากสนามกีฬา
หมู่ที่ 5 จากสนามกีฬาหมู่ที่ 
5 ถึงที่นาของนายศิร ิ เริก
หริ่ง  ต้าบลบ้านหอย อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 
จากสนามกีฬาหมู่ที่ 5 จากสนามกีฬาหมู่ที่ 
5 ถึงที่นาของนายศิร ิ เริกหริ่ง  ต้าบลบา้น
หอย อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุร ีขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหู
ช้าง 2 ข้าง รวมหูช้างมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยขา้งละ 0.30-
0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่

 487,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 600 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 300 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

487,200 

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7  สายบ้าน
นายสุรินทร์  จ้าให้  
ต้าบลบ้านหอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7  
สายบ้านนายสุรินทร ์ จ้าให้ ต้าบลบา้นหอย 
อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.30-0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่ 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที . 

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 54/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายแยก
จากทางหลวงชนบท ปจ.  
ถ. 4013 ไปประปาหมู่ที ่ 7  
ต้าบลบ้านหอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 
สายแยกจากทางหลวงชนบท ปจ. ถ. 4013 
ไปประปาหมู่ที ่ 7  ต้าบลบ้านหอย อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกไหล่
ทาง 2 ข้าง เฉลีย่ข้างละ 0.30-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่ 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 700 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมู่ที่ 8 แยกบ้าน
นายส้าราญ  พาพรม ไปยัง
บ้านโนนบก  ถึงบ้านนาย
เสมียน  อ้วนอ่อน   
ต้าบลบ้านหอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 
แยกบา้นนายส้าราญ  พาพรม ไปยังบ้าน
โนนบก  ถึงบ้านนายเสมียน  อ้วนอ่อน  
ต้าบลบ้านหอย อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผวิจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 840 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกไหล่ทาง 2 ข้าง 
เฉลี่ยข้างละ 0.30-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่ 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 500 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 300 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

117 ก่อสร้างถนน  คอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 9 สายบ้าน
ส้าราญ  ศิลา  ถึงสุดเขต
ติดต่อกับ หมู่ที ่8  
ต้าบลบ้านหอย  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 
สายบ้านสา้ราญ  ศิลา  ถึงสุดเขตติดต่อกับ
หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านหอย อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผวิจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมหูช้าง 2ข้าง รวมหูช้างมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกไหล่ทาง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 
0.30-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที ่ 

 487,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านหอย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กเพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชน จา้นวน 600 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

487,200 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 55/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

118 ปรับปรุงผิวจราจรถนนใน
เขตเทศบาลต้าบลกบินทร์ 
จ้านวน 5 สายทาง   
ต้าบลกบินทร ์ 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขตเทศบาลต้าบล
กบินทร์ จ้านวน 5 สายทาง  
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนโรงสี (ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30029) ผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 304 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,216  ตารางเมตร  
2. ปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านแขก 1 
(ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30030) ผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร  
ยาว 76  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 342 ตารางเมตร ผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75  
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร  
3. ปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านแขก 2 
(ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30031) ผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 75  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร   
4. ปรับปรุงผิวจราจรถนนอนกุูล (ถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.30003) ผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,179 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,242 ตารางเมตร  
5. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุวรรณศรสายเก่า 
(33 เดิม) (ถนนทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.
30002) ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 765  เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตาราง
เมตร  

 5,411,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลกบินทร ์ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
จ้านวน 5 สายทาง  เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
6,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที   

5,411,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 56/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายเช่ือมต่อสาย 
319 ทางเข้าบ้านขวัญจิตร 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 
ต้าบลไผ่ชะเลือด  
อ้าเภอศรีมโหสถ   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เช่ือมต่อสาย 319 ทางเข้าบ้านขวัญจิตร  
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต้าบลไผ่ชะเลือด 
อ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
3,160 ตารางเมตร จ้านวน 1 สายทาง  

 1,690,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไผ่ชะเลือด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตรกลุม่เปูาหมาย 
เป็นประชาชน จา้นวน 1,812 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 682 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,690,000 

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จากบา้นนายแจ้ง 
เกตุหอม ไปบ้านนายเวยีง 
โชตเชื้อ หมู่ที่ 1 ต้าบลไผ่ชะ
เลือด (จุดเร่ิมต้นเส้นจาก
บ้านนายแจ้ง เกตุหอม 
จุดสิ้นสุดบ้านนายเวียงโชติ
เช้ือ) อ้าเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้น
นายแจ้ง เกตุหอม ไปบ้านนายเวียง โชตเช้ือ 
หมู่ที่ 1 ต้าบลไผ่ชะเลือด (ชุดเริ่มต้นเส้นจาก
บ้านนายแจ้ง  เกตุหอม ชุดสิ้นสุดบ้านนาย
เวียงโชติเชื้อ) อา้เภอศรีมโหสถ  จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 262 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 917 ตารางเมตร 
จ้านวน 1 สายทาง 

 480,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไผ่ชะเลือด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 1,812 คน 
และเกษตรกร จา้นวน 682 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

480,000 

121 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายสุวินทวงศ์ – บ้าน
โคกพนมดี หมู่ที ่7 ต้าบล
โคกไทย อา้เภอศรีมโหสถ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวินท
วงศ์ – บ้านโคกพนมดี หมู่ที ่7 ต้าบลโคก
ไทย อ้าเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบรุี 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

 3,021,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโคกไทย  

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร 
จ้านวน 170 คน และประชาชน จา้นวน 453 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

3,021,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 57/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

122 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบา้นนายลือ ถึง   
ปั้มน้้ามันผาติ หมู่ที ่8 ต้าบล
เมืองเก่า  อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น
นายลือถึงปั้มน้้ามันผาต ิชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 
8 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร 

 1,712,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลเมืองเก่า 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะทาง 600 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร  และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 80 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,712,000 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากน้า้ 
จากบา้นนายโสม  เหมพิมพ์ 
- นานายประเดิม  ทอง
ละเอียด   ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านปากน้้า จากบ้านนายโสม  เหมพิมพ์ - 
นานายประเดิม  ทองละเอียด ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุรี ความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
695 คน และเกษตรกร 220 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากน้า้ 
เส้นบ้านผู้ใหญ่ - บ้านนาย
ประภาส ตา้บลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านปากน้้า เส้นบ้านผู้ใหญ่ - บ้านนาย
ประภาส ตา้บลบ่อทอง  อ้าเภอกบินทรบ์ุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ีความกวา้ง 4 เมตร ความ
ยาว 190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
695 คนและเกษตรกร  220 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 58/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสุข
ภูมิ เส้นบ้านนายน้อย  ทับ
วงศ์ศรี  ถึงบ้านนางจันทร์ดี  
วักจันทร ์ ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านโนนสุขภูม ิเส้นบ้านนายน้อย   
ทับวงศ์ศรี  ถึงบ้านนางจันทร์ดี  วักจันทร์  
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 190 เมตร ความหนาเฉลีย่  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
739 คน และเกษตรกร 230 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 3  บ้านกุง 
สายบ้านนางนงลักษณ์  - 
บ้านร้อยโทอ้านาจ  
แววพิลา ตา้บลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
บ้านกุง สายบ้านนางนงลักษณ์  - บ้านร้อย
โท อ้านาจ  แววพิลา ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ความกวา้ง 
4 เมตร ความยาว 190 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ้านวน 
1,250 คนและเกษตรกร 373 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 59/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านกุด
ปลาหว ีบ้านนางมณีรัตน์  
ค้าดี – บ้านนายสาคร  
นามสุด ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านกุดปลาหว ีบ้านนางมณีรัตน์  ค้าดี – 
บ้านนายสาคร  นามสุด ต้าบลบอ่ทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี  
ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
518 คนและเกษตรกร  187 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้านกุด
ปลาหว ี จากแพ้นปูน - บ้าน
นาย  สวัสดิ ์ ศรีกอง ต้าบล
บ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
บ้านกุดปลาหว ี จากแพ้นปูน - บ้านนาย  
สวัสดิ ์ ศรีกอง ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ความกวา้ง 4 
เมตร ความยาว 190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
518 คนและเกษตรกร  187 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทนัที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 60/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  บ้านบ่อ
ทอง เส้นบ้านนายณรงค์  
สงเคราะห์กุล  ถึงห้องแถว
ครูเอ๋ ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านบ่อทอง เส้นบา้นนายณรงค์  สงเคราะห์
กุล  ถึงห้องแถวครูเอ ๋ ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุรี ความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ้านวน 
603 คนและเกษตรกร 281 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  บ้านบ่อ
ทอง สายหมู่ที ่5 – หมู่ที่ 8 
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
บ้านบ่อทอง สายหมู่ที ่5 – หมู่ที่ 8 ต้าบล
บ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี  ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 
190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 1,277 คน 457 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 61/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  บ้านนา
ใต้ จากถนน  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด - บ้าน
นายส้ารวย  ไพรหาญ ต้าบล
บ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  
บ้านนาใต้ จากถนน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด - บ้านนายสา้รวย  ไพรหาญ  ต้าบล
บอ่ทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 
190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
858 คน และเกษตรกร 289 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโดน  จากโรงเรียน
บ้านหนองโดน - บ้านนาย
ดวง  กงไกร 
ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านหนองโดน  จากโรงเรียนบ้านหนองโดน 
- บ้านนายดวง  กงไกร ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี  
ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
จ้านวน 597 คน และเกษตรกร  201 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

133 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองไผ่ล้อม  เส้นหน้าถนน 
33 - ท้ายหมู่บา้น ต้าบลบ่อ
ทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านหนองไผ่ล้อม  เส้นหน้าถนน 33 - 
ท้ายหมู่บา้น ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี ความกวา้ง ข้างละ 1 
เมตร ความยาว 370 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
740 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบอ่ทอง 

 498,700  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนจ้านวน 
674 คนและเกษตรกร 176 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,700 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 62/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองจระเข้  จากบ้านโนน
สนาม - ประปา หมู่ 9  
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองจระเข ้ จากบา้นโนนสนาม - 
ประปา หมู่ 9 ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอกบนิทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี ความกวา้ง 5 เมตร 
ความยาว 190 เมตร ความหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
760 ตารางเมตร 

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ้านวน 516 คน และเกษตรกร  180 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนแดง  สายโนนแดง - 
หนองหัวเมย  ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโนนแดง  สายโนนแดง - หนองหวัเมย 
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวดั
ปราจีนบุร ี ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 
190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร ก่อสร้างตามแบบ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนจ้านวน 
1,768 คน และเกษตรกร  560 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุด
ปลาหว ีจากบ้านนางเดือน
ฉาย อินทร์อนันต์ -นานาย
ถวิล ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านกุดปลาหว ีจากบ้านนางเดือนฉาย 
อินทร์อนันต์ - นานายถวิล ต้าบลบอ่ทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี  
ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร 
ความหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน จ้านวน 
518 คนและเกษตรกร  187 ครัวเรือน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 63/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองโดน จากบ้านนายดวง 
กงไกร - บ้านนายบัญญัติ 
ทรัพย์โสม ต้าบลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านหนองโดน จากบ้านนายดวง กงไกร - 
บ้านนายบัญญัติ ทรัพย์โสม ตา้บลบ่อทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี ความ
กว้าง 4 เมตร ความยาว 190 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 760 ตารางเมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชน  
จ้านวน 597 คน และเกษตรกร  201 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

138 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนแดง  จากบา้นนาย
มงคล มะรุม - แยกถนนสาย
บ้าน กุดปลาหวี ริมกุดตายา 
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านโนนแดง จากบา้นนายมงคล มะรุม - 
แยกถนนสายบา้น กุดปลาหวี ริมกุดตายา 
ต้าบลบ่อทอง  อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวดั
ปราจีนบุร ี ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 
190 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตาราง
เมตร  

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ่อทอง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนจ้านวน 
1,768 คน และเกษตรกร 560 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

139 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ปจ.ถ.42-028 
สายบ้านไผ่ด้า-บ้านบางไซร์ 
หมู่ที่ 4 ต้าบลบางยาง  
อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-
028 สายบ้านไผ่ด้า-บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 4 
ต้าบลบางยาง  อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวดั
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร  

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเปน็ประชาชน 
จ้านวน 80 คน และเกษตรกร จ้านวน 89 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 64/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

140 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-014 
สายบ้านคลองโพธิ-์บ้านบาง
เตย หมู่ที่ 13 ต้าบลบางยาง  
อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-
014 สายบ้านคลองโพธิ-์บ้านบางเตย หมู่ที่ 
13 ต้าบลบางยาง  อ้าเภอบา้นสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร 

 492,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 178 คน และเกษตรกร จ้านวน 177 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

492,000 

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-017 
สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11  
ต้าบลบางยาง  อ้าเภอบา้น
สร้าง  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-
017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11  ต้าบลบาง
ยาง  อ้าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบรุี 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
162 คน และเกษตรกร จา้นวน 160 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

496,000 

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-022 
สายบ้านไผ่ด้า หมู่ที ่6  
ต้าบลบางยาง  อ้าเภอบา้น
สร้าง  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-
022 สายบ้านไผ่ด้า หมู่ที ่6  ต้าบลบางยาง  
อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตาราง
เมตร 

 494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 132 คนและเกษตรกร จา้นวน 93 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

494,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 65/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

143 เสริมขยายถนนดินผิวจราจร
ลูกรัง ปจ.ถ.42-023 สาย
บ้านท่าช้าง-บ้านบางไซร์  
หมู่ที่ 8 ต้าบลบางยาง  
อ้าเภอบา้นสร้าง   
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง ปจ.ถ.42-
023 สายบ้านทา่ช้าง-บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 8 
ต้าบลบางยาง  อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวดั
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 
155 เมตร สูงเฉลี่ย 1.8 เมตร 

 493,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 131 และเกษตรกร จ้านวน 122 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

493,000 

144 เสริมขยายถนนดินผิวจราจร
ลูกรัง ปจ.ถ.42-017 สาย
บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 10 ต้าบล
บางยาง  อ้าเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง ปจ.ถ.42-
017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 10 ต้าบลบาง
ยาง  อ้าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบรุี 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 160 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.4 เมตร  

 494,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางยาง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 326 คน และเกษตรกร จ้านวน 342 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

494,000 

145 ก่อสร้างถนนลาดยาง  จาก
หลังโรงเรียนปรือวายใหญ ่ 
ถึง บ้านนายเสน่  พนมมา  
(ติดถนน304)  หมู่ที่  8  
บ้านปรือวายใหญ ่ต้าบล
หนองโพรง อ้าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  
จากหลังโรงเรียนปรือวายใหญ ่ ถึง บ้านนาย
เสน่  พนมมา  (ติดถนน304)  หมู่ที่  8  
บ้านปรือวายใหญ ่ต้าบลหนองโพรง  อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 
6 เมตร ยาว 1,957 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 1 เมตร 
ยาว 880 เมตร และผิวทางลาดยางแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13,502  
ตารางเมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ ์

 6,829,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองโพรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใช้
ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 1,723 คน 
863 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

6,829,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 66/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 1 เส้นหาดทราย
ซอย 1 ต้าบลบ้านพระ 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 
เส้นหาดทรายซอย 1 ต้าบลบ้านพระ อา้เภอ
เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0-0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานราชการ 

 425,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตรกลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

425,600 

147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 10 เส้นดง
กระจายซอย 3   
ต้าบลบ้านพระ   
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 
เส้นดงกระจายซอย 3  ต้าบลบ้านพระ 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบรุี 
ขนาดกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 623 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลีย่
ข้างละ 0-0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

 333,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตรกลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 80 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

333,500 

148 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 12 เส้นบ้าน
ยางซอย 3  ต้าบลบ้านพระ  
อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 12 
เส้นบ้านยางซอย 3  ต้าบลบ้านพระ อา้เภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 335 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,340 ตารางเมตรและตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

 401,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

401,200 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 67/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

149 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 13 เส้นบ้าน
ยาง ซอย 1 บ้านปุาเสือ 
ต้าบลบ้านพระ อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 13 
เส้นบ้านยางซอย 1 -บ้านปุาเสือ ต้าบลบ้าน
พระ อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ีจังหวัด
ปราจีนบุรี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 87 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 
2 กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า 3,185 ตารางเมตรและตามแบบ
มาตรฐานราชการ 

 1,055,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,055,400 

150 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นซอย
บ่อดิน (ต่อเส้นเดิม)  
ต้าบลบ้านพระ อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 8 
เส้นซอยบ่อดิน (ต่อเส้นเดิม) ต้าบลบ้านพระ 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบรุี 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 
1,220 ตารางเมตร และตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

 365,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต  เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุม่เปูาหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

365,200 

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาว 
ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโนนยาว ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
200 คน และเกษตรกร จา้นวน 550 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 68/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเมืองใหม่ 
ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านเมืองใหม่ ต้าบลประจันตคาม อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดนิลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 200 คน และเกษตรกร จ้านวน 550 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคก
ไข่เต่า  ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านโคกไข่เต่า ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 210 ตารางเมตร 

 120,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 300 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

120,000 

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคก
ไข่เต่า ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านโคกไข่เต่า ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร 

 372,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 300 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

372,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 69/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง
ไชยมัน ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านดงไชยมัน ต้าบลประจันตคาม อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 150 คน  
และเกษตรกร 650 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

156 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบาง
ไผ่ ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 
บ้านบางไผ่ ต้าบลประจันตคาม อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตร 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 250 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 400 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

157 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านกุด
ตาเสก ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านกุดตาเสก ต้าบลประจันตคาม อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินลูกรังไหล่าง 2 ข้าง มีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร 

 484,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 250 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

484,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 70/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านโปร่งเข้ 
หมู่ที่ 5 – บ้านอา่งมหา หมู่
ที่ 6  ต้าบลลาดตะเคียน  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุรี งบประมาณ  
491,000 บาท 
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 12 จาก
บ้านโคกกลางถึงบ้านโคกชัน 
หมู่ที่ 6  ต้าบลลาดตะเคียน  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี งบประมาณ  
480,000 บาท  
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบา้น
นายสนถึงบ้านนางบุญเลิศ 
ต้าบลลาดตะเคียน  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี งบประมาณ  
480,000 บาท 
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบา้น
นายฉัตร หล้าบางช้าง ถึง
บ้านนายสังเวยีน โพธิ์ศรี 
ต้าบลลาดตะเคียน  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี  งบประมาณ  
480,000 บาท 

 

1 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 5 เมตร  ยาว 190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 950 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง กวา้งข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดท้า
ปูายโครงการ จ้านวน 1 ปูาย ก่อสรา้งตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตา้บล
ลาดตะเคียน 
2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4 เมตร  ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 920 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง กวา้งข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดท้า
ปูายโครงการ จ้านวน 1 ปูาย ก่อสรา้งตาม
แบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ลาดตะเคียน 
3. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4 เมตร  ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 920 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง กวา้งข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดท้า
ปูายโครงการ จ้านวน 1 ปูาย ก่อสรา้งตาม
แบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ลาดตะเคียน 
4. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
กว้าง 4 เมตร  ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 920 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง กวา้งข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดท้า
ปูายโครงการ จ้านวน 1 ปูาย 

 1,919,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลลาดตะเคียน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 5,000 คน 
เกษตรกร จ้านวน 2,000 คน และผู้ประกอบการ 
จ้านวน 200ikp 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,919,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 71/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

159 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู1่ ต้าบลหนองแกว้ 
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร 

 499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 147 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 80 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,000 

160 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3  ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.05 เมตร   
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร 

 234,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 388 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

234,000 

161 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร 

 499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 388 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 72/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตารางเมตร 

 420,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 448 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 150 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

420,000 

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8  ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตาราง
เมตร 

 369,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 626 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 280 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

369,000 

164 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11  ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

 222,000  กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 428 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 160 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

222,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 73/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

165 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 ต้าบลหนอง
แก้ว  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ 
Asphaltic Concrete  ผิวจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร 

 499,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย 
เป็นประชาชน จา้นวน 514 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 250 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,000 

166 ปรับปรุงถนนลาดยางด้วย
พาราแอสฟัสติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 5  สายประตูดาล  -  
โคกอู่ทอง ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพารา 
แอสฟัสติกคอนกรีต โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง  
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 
0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 469 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 8.5 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 
0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 136 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,147 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 6,882 ตารางเมตร 

 3,730,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพารา
แอสฟัสติกคอนกรีต ระยะทางรวม 1,280 เมตร 
เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร 
และการเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 1,000 คน เกษตรกร จ้านวน 
300 คน และผู้ประกอบการ จ้านวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

3,730,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 74/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

167 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายโคก
บักโตด  ต้าบลโพธิ์งาม   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย 

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 220 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

168 ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายท้าย
หมู่บ้าน  -  ต้าบลโนนห้อม 
ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทา้ยหมู่บ้าน  -  
ต้าบลโนนห้อม หมู่ 4 ต้าบลโพธิ์งาม  
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  700.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร จ้านวน 1 สาย 

 303,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ระยะทาง 700 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

303,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 75/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 สายรอบ
หนองประตูดาล   
ต้าบลโพธิ์งาม   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายรอบ
หนองประตูดาล  หมู่ที ่ 5  บ้านประตูดาล  
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร  
ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ จ้านวน  
35.00 ลูกบาศก์เมตร จา้นวน 1 สาย 

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทาง 220 เมตร เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน และ
เกษตรกร จ้านวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 

170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านโคก
กรวด ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  880.00 ตารางเมตร  ลง
ดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ  จ้านวน  35.00 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 สาย 

 495,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะทาง 880 เมตร เพื่ออ้านวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทางของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 791 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

495,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 76/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 ก่อสร้างถนนลูกรังสายวัด
เก่า - หนองควาย - ถนน
สุวรรณศร  หมู่ที่  8 ต้าบล
โพธิ์งาม  อ้าเภอประจันต
คาม  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายวัดเกา่ - หนอง
ควาย - ถนนสุวรรณศร กว้าง  3.50 เมตร  
ยาว 927.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร   
จ้านวน 1 สาย 

 461,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลูกรัง ระยะทาง 
927 เมตร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 599 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ 

461,000 

172 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบัญญัต ิ
ถึง สายที่ด้าเนินการแล้ว  
หมู่ที่  9  บ้านเกาะยาง 
ต้าบลโพธิ์งาม  อ้าเภอ
ประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร 
ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ   
จ้านวน  30.00 ลูกบาศก์เมตร  
จ้านวน 1 สาย 

 360,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 160 เมตร เพื่ออ้านวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าเกษตร และการเดินทางของ
ประชาชน กลุ่มเปาูหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 791 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

360,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 77/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

173 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านตะเคียนทอง-บ้าน
หนองกาบไม้ หมู่ที ่2  
ต้าบลค้าโตนด  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผวิจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านตะเคียนทอง-บ้าน 
หนองกาบไม่ หมู่ที่ 2 ต้าบลค้าโตนด อ้าเภอ
ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 0.630 กิโลเมตร  

 901,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และ
เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
เกษตรกร จ้านวน 580 คน และประชาชน จ้านวน 
630 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

901,000 

174 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตา้บลค้าโตนด- 
บ้านหนองแสง หมู่ที6่  
ต้าบลค้าโตนด   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลค้าโตนด-บ้านหนองแสง หมู่ที6่  
ต้าบลค้าโตนด อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว 0.980 กิโลเมตร  

 1,402,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ้านวน 580 คน และ
ประชาชน จา้นวน 630 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

1,402,000 

175 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านเนินมะไฟ-บ้าน
หนองกาบไม้ หมู่ที ่9-2 
ต้าบลค้าโตนด  อ้าเภอ
ประจันตคาม  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย บ้านเนินมะไฟ-บ้าน 
หนองกาบไม่ หมู่ที ่9-2 ต้าบลค้าโตนด 
อ้าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 0.450 กิโลเมตร  

 644,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการขนส่งทาง
การเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเกษตรกร จ้านวน 580 คน  
และประชาชน จ้านวน 630 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

644,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 78/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านตรอกเนียม หมู่ที ่
1  ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตรอก
เนียม หมู่ที่ 1 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 409 คน เกษตรกร จ้านวน  
200 คน และผู้ประกอบการ จ้านวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบุกลว้ย หมู่ที่ 3  
ต้าบลสะพานหิน   
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ
กล้วย หมู่ที่ 3  ต้าบลสะพานหิน   
อ้าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี โดยก่อสร้าง
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 409 คน เกษตรกร จ้านวน 
 200 คน และผู้ประกอบการ จ้านวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 

178 ก่อสร้างลานตากข้าวบ้าน
สะพานหิน หมู่ที่ 5  
ต้าบลสะพานหิน อา้เภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างลานตากข้าวบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 5  
ต้าบลสะพานหิน  อ้าเภอนาด ี จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 30 เมตร  
ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตารางเมตร 

 368,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากข้าว เพื่อใช้ส้าหรับตากผลผลิต
ทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพของสินค้าการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 528 คน เกษตรกร จ้านวน 
 245 คน และผู้ประกอบการ จา้นวน 50 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

368,500 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 79/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บ้านหนองสองห้อง  
หมู่ที่ 6 ต้าบลสะพานหิน 
อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 6 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนเพื่อใชข้นส่ง
ผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 426 คน และเกษตรกร จ้านวน 200 คน 
 2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 

180 ก่อสร้างลานตากข้าวบ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 6  
ต้าบลสะพานหิน  
อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างลานตากข้าวบ้านหนองสองห้อง  
หมู่ที่ 6 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนาด ี
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 30 เมตร  
ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 1,050 ตารางเมตร 

 368,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากข้าว เพื่อใช้ส้าหรับตากผลผลิต
ทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพของสินค้าการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย  
เป็นประชาชน จ้านวน 186 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 100 คน 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

368,500 

181 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองตะแบก  
หมู่ที่ 7 ต้าบลสะพานหิน 
อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ตะแบก หมู่ที่ 7ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
(หรือตามสภาพ) 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนน เพื่อใชข้นส่ง
ผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 534 คน และเกษตรกร จ้านวน 280 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 80/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 
8 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
หินแห่ หมู่ที่ 8 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
(หรือตามสภาพ) 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรบัการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 165 คน และเกษตรกร  
จ้านวน 80 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

477,000 

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนมว่ง หมู่ที่ 9 
ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 9 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มพีื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ลูกทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
(หรือตามสภาพ) 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 220 คน และเกษตรกร  
จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทุ่งวิจิตร หมู่ที่ 10 
ต้าบลสะพานหิน อา้เภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง
วิจิตร หมู่ที ่10 ต้าบลสะพานหิน อ้าเภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพ 

 477,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนน เพื่อใชข้นส่ง
ผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 551 คน และเกษตรกร จ้านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

477,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 81/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากโรงเรียนบางขาม 
ถึง บ้านนายสังเวียน แจ่ม
แจ้ง หมู่ที่ 6 ต้าบลบางขาม 
อ้าเภอบา้นสร้าง  จังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
โรงเรียนบางขาม ถึง บ้านนายสังเวียน แจ่ม
แจ้ง หมู่ที่ 6 ต้าบลบางขาม อา้เภอบา้น
สร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 

 498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,000 

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองส่งน้้า
วังขอน หมู่ที ่3  
ต้าบลบางขาม  
อ้าเภอบา้นสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองส่งน้้าวังขอน หมู่ที่ 3 ต้าบลบางขาม 
อ้าเภอบา้นสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 260 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตร  

 492,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

492,000 

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังน้้าเตียน  
หมู่ที่ 4 ต้าบลบางขาม 
อ้าเภอบา้นสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังน้้า
เตียน หมู่ที่ 4 ต้าบลบางขาม อ้าเภอบา้น
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดผวิจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร   

 498,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 82/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 
ต้าบลบางขาม อ้าเภอบ้าน
สร้างจังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 
5 – หมู่ที่ 6 ต้าบลบางขาม อ้าเภอบา้นสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผวิจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 650 
ตารางเมตร 

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 
ต้าบลบางปลาร้า อ้าเภอ
บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 
7 – หมู่ที่ 6 ต้าบลบางปลาร้า อา้เภอบ้าน
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 770 ตารางเมตร 

 482,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร  และเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

482,000 

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่ที่ 7–4–3  
ต้าบลบางปลาร้า อ้าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 
7–4–3  ต้าบลบางปลาร้า อา้เภอบา้นสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดผวิจราจรกว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
800 ตารางเมตร  

 500,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางปลาร้า 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร จา้นวน 5,599 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

500,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 83/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 1 สายบา้นคลอง
โพธิ-์คลองลึก ต้าบลบ้าน
ทาม อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 
สายบ้านคลองโพธิ-์คลองลึก ต้าบลบ้านทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ีขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 997 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 2,991 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 
2 ข้างๆละ 0.30 เมตร 

 1,471,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 200 คน และเกษตรกร จ้านวน 
200 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,471,400 

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 2 สายซอยหมอ
ชุบ ต้าบลบา้นทาม อ้าเภอ
ศรมีหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 
สายซอยหมอชุบ ตา้บลบ้านทาม อ้าเภอศรี
มหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่  
285 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  
2 ข้างๆละ 0.30 เมตร 

 139,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 600 คน และเกษตรกร จ้านวน 
300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

139,600 

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 3 สายบา้นสวน
พลู ต้าบลบา้นทาม อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 
สายบ้านสวนพลู ตา้บลบ้านทาม อ้าเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,015 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆละ 0.50 เมตร 

 498,800  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 500 คน และเกษตรกร จ้านวน 
300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

498,800 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 84/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5 สายบา้นผู้ช่วย
เผือก ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 
สายบ้านผู้ชว่ยเผือก ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 
3 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
468 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  
2 ข้างๆละ 0.30 เมตร 

 228,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 300 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

228,300 

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5 สายบา้นเหนือ-
ทางหลวงชนบท หมายเลข 
4043 ต้าบลบ้านทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 
สายบ้านเหนอื-ทางหลวงชนบท หมายเลข 
4043 ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 944 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ  
0.50 เมตร 

 459,900  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลติผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 200 คน  
และเกษตรกร จา้นวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

459,900 

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 7 ต้าบลบ้านทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 
ต้าบลบ้านทาม อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 280 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 

 479,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 250 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

479,400 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 85/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

197 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 8 นายบรรจง 
หิรัญเพิ่ม ต้าบลบ้านทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 
นายบรรจง หิรัญเพิ่ม ต้าบลบ้านทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ีขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 668 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างๆละ 0.50 เมตร 

 325,100  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านทาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมาย  
เป็นประชาชน จา้นวน 700 คน และเกษตรกร 
จ้านวน 300 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

325,100 

198 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเพชรเอิม 
ต้าบลหาดนางแก้ว  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านเพชรเอิม กว้าง 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

 386,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 441 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่าและ
เหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมด้าเนินการได้ทันที  

386,300 

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหาดสูง 
ต้าบลหาดนางแก้ว  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหาดสูง กว้าง 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

 433,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตี 
เสริมเหล็ก  เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
410 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

433,400 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 86/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง  
ต้าบลหาดนางแก้ว  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านซ่ง กว้าง 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย  
204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 816 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

 499,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง  ต้าบลหาดนางแก้ว  
อ้าเภอกบินทร์บุร ีเพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
จ้านวน 345 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,200 

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองกง ต้าบลหาดนางแกว้ 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองกง เส้นต่อจากถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม บ้านนาวประทุมรัตน  
แก้วการะเกตุ - ถึงบ้านล้าไย ปาค้าวัง  
กว้าง 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 203 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
812 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

 499,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 777 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,200 

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน 
เขาดิน  ต้าบลหาดนางแก้ว 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านเขาดิน สายต่อจากถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมบ้านบึงแหลมหิน ถึงโคกบุตาอว่ม 
กว้าง 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 204 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
816 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

 497,600  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 1,079 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พรอ้มดา้เนินการ
ได้ทันที  

497,600 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 87/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
เกาะลอย  ต้าบลหาดนาง
แก้ว อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านเกาะลอย เส้นจากบา้นนายบุญเลิศ  
บางกุ้ง - บ้านนางสมควร รื่นสดงาม กวา้ง 
 4 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 204 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 816 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที ่

 499,200  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
จ้านวน 687 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,200 

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
ปราสาท ต้าบลหาดนางแก้ว 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านปรสาท เส้นจากบา้นปรสาท - บ้าน
คลองกลาง กว้าง 5 เมตร ระยะทางเฉลี่ย 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที ่

 499,400  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหาดนางแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
653 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

499,400 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 88/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

205 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยข้างปั้มน้้ามันถึงหนอง
ลาดชะโด หมู่ที ่1  ต้าบลท่า
ตูม อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิซอยขา้งปั้มน้้ามัน
ถึงหนองลาดชะโด หมูที ่1  ต้าบลท่าตูม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร  

 457,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุม่อาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุม่เปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 800 คน   
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

457,000 

206 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยทางเข้าหนองคล้อ ถึง 
ซอยหลังโรงเรียนท่าตูม หมู่
ที่ 2  ต้าบลท่าตูม อา้เภอศรี
มหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิกซอยทางเข้า
หนองคล้อ ถึง ซอยหลังโรงเรียนท่าตูม หมู่ที่ 
2  ต้าบลท่าตูม อ้าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอส
ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

 343,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 2,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ไดท้ันที  

343,000 

207 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยข้างโรงเรียนบ้านหลังถ้้า 
หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ตกิไม่น้อยกว่า  
1,040 ตารางเมตร 

 396,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 600 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

396,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 89/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

208 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยศาลเจ้าพ่อหลวงไทร 
หมู่ที่ 4 ต้าบลท่าตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 
640 ตารางเมตร 

 244,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 2,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

244,000 

209 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยหน้าศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ตกิไม่น้อยกว่า  
1,060 ตารางเมตร 

 404,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 1,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

404,000 

210 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยบ้านนายณรงค์ กระทุ่ม 
หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลตกิไม่น้อยกว่า  
700 ตารางเมตร 

 266,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลท่าตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร  และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ้านวน 3,000 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

266,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 90/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

211 ก่อสร้างลานตากข้าวบ้าน
ปากร่วม หมู่ที่ 4 ต้าบล
สะพานหิน อ้าเภอนาด ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างลานตากข้าว ตามแบบที่กา้หนด 
ส้าหรับการตากข้าวและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ป็น
สาธารณะของประชาชน หมู่ที ่4 บ้านปาก
ร่วม ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 35 เมตร 
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,050 ตาราง
เมตร 

 368,500  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
ก่อสร้างลานตากข้าว เพื่อใช้ส้าหรับตากผลผลิต
ทางการเกษตร ในการเพิ่มประสิทธภิาพและ
คุณภาพของสินค้าการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จ้านวน 186 คน และเกษตรกร จ้านวน 
100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

368,500 

212 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว หมู่ที่ 6 ต้าบล
สัมพันธ์ ต้าบลดงกระทงยาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
หลวงชนบทถึงบ้านนางกานดา  ทองเปี่ยม) 
บ้านท้ายสะแก หมู่ที6่ กวา้ง 4 เมตร  ยาว  
844 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,376 
ตารางเมตร 

 2,197,300  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงกระทงยาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อ
สนับสนุนการขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน อีกทั้งเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ของภูมิภูเบศร์ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาสุขภาพ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา 
อภัยภูเบศร์ กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน  
5,274 คน เกษตรกร จา้นวน 3,000 คน และ
ผู้ประกอบการ จ้านวน 150 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที 

2,197,300 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 91/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

213 พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยง
การท่องเท่ียว หมู่ที่  6 
ต้าบลดงกระทงยาม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลาน
กีฬา) บ้านทา้ยสะแก หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 เมตร  
ยาว  700 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,800 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ  
0.50 เมตร หรือตามสภาพ 

 1,496,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดงกระทงยาม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
ด้วยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางการเกษตร และเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน อีกทั้งเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของ 
ภูมิภูเบศร์ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญา
สุขภาพ ของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร์ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 5,274 คน 
เกษตรกร จ้านวน 3,000 คน  และผู้ประกอบการ 
จ้านวน 150 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,496,000 

214 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้า 
ซอยประชารัฐ 14 (กลุ่มบ้าน
วังบัวทอง) หมู่ที ่1 บ้านโคก
อุดม ต้าบลหนองกี่ อา้เภอ
กบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 
(เส้นหลัก) กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 624 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,120 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) ชั้น3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 
1.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/ ฝาปิดจ้านวน  
32 บ่อ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยย่อยประชารัฐ 14/1,14/2,14/3 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 300 
เมตร จ้านวน 3 ซอย (ซอยละ 100 เมตร) 
พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)ชั้น3เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง0.30 x 1.00 เมตร (สองข้าง) และ
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก/ฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 0.70 x 0.80 เมตร จ้านวน 
24 บ่อ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบเทศบาล
เมืองหนองกี่ก้าหนด  

 5,012,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้า ระยะทางยาว  
924 เมตร เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร และการ
เดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 3,336 คน และเกษตรกร จา้นวน 45 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

5,012,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 92/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

215 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 
15 - หมู่ที่ 7 ต้าบลวังท่าช้าง 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 7 ต้าบลวังท่าชา้ง อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 5,400 เมตร รวมพื้นที่ด้าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 37,800 ตารางเมตร 

 23,700,257  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังท่าช้าง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 7  ต้าบลวังท่าช้าง อ้าเภอ
กบินทร์บุรี เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร ได้แก่ 
ข้าว มันสา้ปะหลัง ผักกระเฉดชะลูดน้า้ 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 250 คน และ
เกษตรกร จ้านวน 500 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

23,700,257 

216 ก่อสร้างถนนลาดยาง   
จากบา้นนางมะล ิบุญนาม  
ถึง  ถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หมู่ที่ 13  
บ้านหนองมันปลา ต้าบล
หนองโพรง อ้าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนางมะล ิ  
บุญนาม  ถึง ถนนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หมู่ที ่ 13  บ้านหนองมันปลา ตา้บล
หนองโพรง อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ขนาดกวา้ง  6  เมตร ยาว 1,726 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1 เมตร หรือผิวทางลาดยาง 
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
 13,808 ตารางเมตร 

 6,957,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองโพรง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนด้วยการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใช้
ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 483 คน และเกษตรกร 266 
ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

6,957,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 93/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

217 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หมู1่6 เส้นหนอง
กันเกรา ซอย 8 ต้าบลบ้าน
พระ อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ชว่งที่ 1 
กว้าง 5เมตร ยาว 1,795 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 9,347 ตาราง
เมตร และแบบมาตรฐานราชการ 

 2,987,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านพระ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร จ้านวน 
100 คน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

2,987,000 

218 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) สาย ปจ. ถ. 
2025 บ้านเขาน้อย - น้้าตก
ตะคร้อ ต้าบลบุฝูาย อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete (โดยวธิี Pavement 
In - PlaceRecycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร หนา 0.05 เมตร  (ไม่มีไหล่ทาง) 
จาก กิโลเมตรที่ 1+937 - กิโลเมตรที่ 
3+152 ระยะทาง1.215 กิโลเมตร 

 4,160,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบุฝูาย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 5,099 คนและเกษตรกร  
1,275 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

4,160,000 

219 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้านหลัง
สถานพยาบาลคลีนิคเวช
กรรม 304 (ชื่อเดิม 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304) 
ถึงบรเิวณสามแยกขา้ง
บริษัททาคาเนะ  ต้าบล
กรอกสมบูรณ์  อ้าเภอศรี
มหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
เนื้องานคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,350 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ปูาย  

 2,360,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 725 เมตร เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร และในการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน 
เกษตรกร จ้านวน 100 คน และผู้ประกอบการ 
จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

2,360,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 94/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

220 ซ่อมสร้างพร้อมปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ จาก
บริเวณสะพานบ้านวังทะลุ
ถึงส่ีแยกโรงหล่อไปบ้าน
หนองแสง ต้าบลกรอก
สมบูรณ์  อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ปูาย 

 1,685,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จ้านวน 2 ช่วง ระยะทางรวมยาว 785 เมตร 
เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร  และการเดินทาง
ของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน 
จ้านวน 500 คน เกษตรกร จา้นวน 100 คน และ
ผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  
 

1,685,000 

221 ก่อสร้างถนนคอนกรึต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากสระ
น้้าประปาทุ่งพญาจ่ายมาชน
เขตทางหลวงหมายเลข 359 
เขาหินซ้อน - สระแกว้ 
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,110 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พี้นที่คอนกรีต  
4,440 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ้านวน 1 ปูาย  

 2,412,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 1,110 เมตร เพื่อใช้ขนส่ง
ผลิตผลการเกษตร และในการเดินทางของ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน  
จ้านวน 500 คน เกษตรกร จา้นวน 100 คน  
และผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

2,412,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 95/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 จากแยกทาง
หลวงหมายเลข 3079 เข้า
ประปาหนองไผ่ล้อมมาถึง
ส้านักสงฆ์ ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 2,550 ตาราง
เมตร พรอ้มลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ปูาย 

 1,393,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 510 เมตร เพื่อใช้ขนส่งผลิตผล
การเกษตร ได้แก ่ข้าว ส้มโอ และมะม่วง และใน
การเดินทางของประชาชน กลุ่มเปูาหมายเป็น
ประชาชน จา้นวน 500 คน เกษตรกร จ้านวน  
100 คน และผู้ประกอบการ จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  
  

1,393,000 

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากแยก
ทางหลวงหมายเลข 3079 
มาบริเวณฟาร์มไก่ญาณิศา  
หมู่ที่ 1 ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 
ต้าบลกรอกสมบูรณ์  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร พี้นที่คอนกรีต 5,040 
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ้านวน 1 ปูาย 

 2,974,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการฟื้นตัวและพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้วยการกอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ระยะทางยาว 1,260 เมตร เพื่อใช้ขนส่ง
ผลิตผลการเกษตร และการเดินทางของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน 
เกษตรกร จ้านวน 100 คน และผู้ประกอบการ 
จ้านวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

2,974,000 



 เห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา้ 96/96 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

224 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 3 จากที่ดินนาง
ทองรัตน ์มาสแสง ถึง
บ้านเมืองใหม่  
ต้าบลหนองแสง  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  
จากที่ดินนางทองรัตน ์ ถึงบ้านเมืองใหม่ 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 517 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,068 ตารางเมตร 

 1,088,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแสง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
ของแผนงาน 3.2 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อใช้ขนส่งผลิตผลการเกษตร 
กลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน จ้านวน 500 คน 
เกษตรกร จ้านวน 100 ครัวเรือน และ
ผู้ประกอบการ จา้นวน 20 ราย 
2. โครงการมีสาระส้าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด้าเนินการ พร้อมดา้เนินการ
ได้ทันที  

1,088,000 

รวม 224 โครงการ 256,090,929  256,090,929 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
 



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 1/32 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 กอสรางสถานีสูบน้้าดวย
ไฟฟูาพรอมระบบสงน้้าบาน
หาดสะแก  ต้าบลทางาม 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางสถานีสูบน้้าดวยไฟฟาู 1 แหง 
พรอมเครื่องสูบน้้าขนาด 0.45 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที จ้านวน 3 เครื่อง และระบบ 
สงน้้าความยาว 500 เมตร  

 20,700,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
สถานีสูบน้้า พรอมกับเครื่องสูบน้้า 3 เครื่องพรอม
อุปกรณ์แบบ Vertical split case ราคาเครื่องละ 
2,086,500 บาท และระบบกระจายน้า้ ระยะทาง 
500 เมตร  ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมของการ
ด้าเนินการ เนื่องจากเป็นภารกิจถายโอนของ
องค์การบริหารสวนต้าบลทางามและควรใช
งบประมาณจากแหลงอื่น 

  

2 งานวางทอขยายเขต
จ้าหนายน้้า หมูบานหนอง
กระจับหมู 6  
ต้าบลดงพระราม  
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

วางทอขยายเขตจา้หนายน้้า โดยการวางทอ 
HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN.6 และ 
(Class 100) ความยาวทอรวม 470 เมตร 
วางทอ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN.6 
และ PN.10(Class 100) ความยาวทอรวม 
1,784 เมตร วางทอและทอเหล็ก S ชนิดใต
ดิน ขนาด 300 มิลลิเมตร ความยาวทอรวม 
50 เมตร 

 2,030,000  จังหวัดปราจีนบุร ี การประปาสวนภูมภิาค
สาขาปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
จ้าหนายน้้า บานหนองกระจับ หมู 6 ต้าบลดง
พระราม อา้เภอมืองปราจีนบุร ีไมสามารถแสดงให
เห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน  
อีกทั้งควรใชงบประมาณจากแหลงอื่น 

  

3 วางทอขยายเขตจา้หนายน้้า
บริเวณชุมชนขาง 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ถึง 
ชุมชนทาตะคลอ,หลุมเมือง 
ต้าบลศรีมหาโพธิ อา้เภอศรี
มหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุร ี

วางทอขยายเขตจา้หนายน้้า โดยการวางทอ 
HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN.6 และ 
(Class 100) และทอเหล็ก S ชนิดบนดิน 
ขนาด 150 มิลลิเมตร ความยาวทอรวม 
2,988 เมตร  

 2,733,000  จังหวัดปราจีนบุร ี การประปาสวนภูมภิาค
สาขาปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
จ้าหนายน้้าบริเวณชุมชนขาง โรงพยาบาล 
ศรีมหาโพธ ิ ซ่ึงเป็นการด้าเนินงานของการประปา
สวนภูมิภาคที่เป็นรัฐวิสาหกจิ และไมสามารถแสดง
ใหเห็นถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับทองถิน่และ
ชุมชน  อีกทั้งควรใชงบประมาณจากแหลงอื่น 

  

4 วางทอขยายเขตจา้หนายน้้า
บริเวณ ชุมชนบานบางเดชะ 
ทางหลวงหมายเลข 319 
ต้าบลบางเดชะ อา้เภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

วางทอขยายเขตจา้หนายน้้า โดยการวางทอ 
HDPE ขนาด 225 มิลลิเมตร PN.6 และ 
(Class 100) และทอเหล็ก S ชนิดบนดิน 
ขนาด 200 มิลลิเมตร ความยาวทอรวม 
1,381 เมตร  

 1,879,200  จังหวัดปราจีนบุร ี การประปาสวนภูมภิาค
สาขาปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
จ้าหนายน้้าบริเวณชุมชนบานบางเดชะ ซ่ึงเป็นการ
ด้าเนินงานของการประปาสวนภูมภิาคที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ และไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน  อีกทัง้ควรใช
งบประมาณจากแหลงอื่น 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 2/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ สันอางเก็บน้้าเขา
อีโต 1 - เขาอีโต 2 หมู 15 
ต้าบลบานพระ อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

1.ปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางแอสฟลัท์
ความยาวประมาณ 1,500 เมตร 
2. ติดต้ังไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ชุด  

 6,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์บริเวณสันสันอางเก็บน้้าเขา
อีโต 1-เขาอีโต 2 หมู 15 ต้าบลบานพระ อ้าเภอ
เมืองปราจีนบุรี ระยะทาง 1,500 เมตร พรอม
กอสรางระบบไฟฟูาแสงสวาง ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและจา้เป็นเรงดวนในการด้าเนินโครงการ 

  

6 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวางถนน
ทางเขาอางเก็บน้้า 
นฤบดินทรจินดา หมู 8 
ต้าบลแกงดินสอ อา้เภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังเสาไฟฟูาโซลาเซลล์ (91 ตน) และเสา
หลักน้าทาง (273 ตน) ระยะทาง 5 
กิโลเมตร  

 4,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการสงน้้าและ
บ้ารุงรักษานฤบดินทร

จินดา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งฟูา 
โซลาเซลล์ (91 ตน) และเสาหลักน้าทาง (273 ตน) 
บริเวณถนนทางเขาอางเก็บน้้านฤบดินทรจินดา 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและความจ้าเป็นเรงดวนของการด้าเนิน
โครงการ 

  

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวในพื้นที่  
อางเก็บน้้านฤบดินทรจินดา 
หมู 8 ต้าบลแกงดินสอ 
อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกไมยืน ไมดอกและ
ไมประดับเพิ่มขึ้นจ้านวน 900 ตน และ
ระบบสปริงเกอร ์ 

 8,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการสงน้้าและ
บ้ารุงรักษานฤบดินทร

จินดา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ดวยการปลูกตนไมและระบบสปริงเกอร์ 
บริเวณอางเก็บน้้านฤบดินทรจินดา เพื่อใหบริเวณ
อางเก็บน้้ามีความสวยงามและดึงดูดนักทองเท่ียว 
ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและจา้เปน็เรงดวน
ของการด้าเนินโครงการ 

  

8 งานไฟฟูาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 33 ตอน
ควบคุม 0601 ตอน ปากพล ี
-ประจันตคาม กิโลเมตร
146+539 - กิโลเมตร
167+350 (เป็นชวงๆ) 
ต้าบลดงขี้เหล็ก อ้าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
33 ตอนควบคุม 0601 ตอน ปากพล-ี
ประจันตคาม กิโลเมตรที่146+539-
กิโลเมตรที่167+350 (เป็นชวงๆ)  
จ้านวน 5 แหง  

 8,400,000  จังหวัดปราจีนบุร ี แขวงทางหลวง
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางทางหลวง ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสม
และจ้าเป็นเรงดวนของการด้าเนินโครงการ 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 3/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 งานไฟฟูาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 304 ตอน
ควบคุม 0403 ตอน สี่แยก
กบินทร์บุรี - วังน้้าเขียว 
กิโลเมตร173+097 - 
กิโลเมตร205+520 (เป็น
ชวงๆ) ต้าบลทุงโพธิ์ อา้เภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุร ี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
304 ตอนควบคุม 0403 ตอน สี่แยกกบนิทร์
บุรี - วังน้้าเขียว กิโลเมตรที่173+097 - 
กิโลเมตรที่ 205+520 (เป็นชวงๆ) ต้าบลทุง
โพธิ์ อ้าเภอนาด ีจังหวัดปราจีนบุรี จา้นวน 
3 แหง  

 7,510,000  จังหวัดปราจีนบุร ี แขวงทางหลวง
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางชนิดกิ่งเด่ียว ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและแสดงถึงความจา้เป็นเรงดวนของการ
ด้าเนินโครงการ   

  

10 งานไฟฟูาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 319 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน 
ปราจีนบุรี – ไผชะเลือด 
ระหวาง กิโลเมตร13+700 - 
กิโลเมตร17+650 (เป็น
ชวงๆ) ต้าบลบางเดชะ 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
319 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปราจีนบรุี – 
ไผชะเลือด ระหวาง กิโลเมตรที่13+700 - 
กิโลเมตรที่ 17+650 (เป็นชวงๆ) ต้าบลบาง
เดชะ อ้าเภอเมอืงปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จา้นวน 4 แหง  

 3,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี แขวงทางหลวง
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางชนิดกิ่งเด่ียว ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและแสดงถึงความจา้เป็นเรงดวนของการ
ด้าเนินโครงการ  

  

11 งานไฟฟูาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 3078 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ระเบาะ
ไผ ประจันตคาม กโิลเมตร
4+700-กิโลเมตร25+800 
(เป็นชวงๆ) ต้าบลบานทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
3078 ตอนควบคุม 0100 ตอน ระเบาะไผ - 
ประจันตคาม กิโลเมตรที่4+700-กิโลเมตรที่
25+800 (เป็นชวงๆ) ต้าบลบานทาม อา้เภอ
ศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุรี จ้านวน 2 
แหง  

 6,100,000  จังหวัดปราจีนบุร ี แขวงทางหลวง
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางชนิดกิ่งเด่ียว ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและแสดงถึงความจา้เป็นเรงดวนของการ
ด้าเนินโครงการ  

  

12 งานไฟฟูาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 3079 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน ศรีมหา
โพธ ิ- พญาจาย กิโลเมตร
40+600-กิโลเมตร53+350 
(เป็นชวงๆ) ต้าบลกรอก
สมบูรณ์ อ้าเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
3079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีมหาโพธิ 
- พญาจาย กิโลเมตรที่40+600-กิโลเมตรที่ 
53+350 (เป็นชวงๆ) ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัดปราจีนบุร ีจ้านวน 
3 แหง  

 3,730,000  จังหวัดปราจีนบุร ี แขวงทางหลวง
ปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางชนิดกิ่งเด่ียว ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและแสดงถึงความจา้เป็นเรงดวนของการ
ด้าเนินโครงการ  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 4/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 เสริมพลังผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาส และเครือขาย
ทางสังคมสูการมีงานท้า
อยางยั่งยืน 

1. การประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน 
2. อบรมทักษะอาชีพงานหัตถกรรม  
3. อบรมทักษะการท้าขนมและอาหารไทย 
4. การติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน  

 2,246,900  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาอาชพีดานหัตถกรรมและการท้าขนม-
อาหารไทย  ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุมคาในการด้าเนินโครงการ โดยกิจกรรมการ
ด้าเนินงานไมชัดเจน  ไมไดแสดงรายละเอียดของ
วัสดุที่ชัดเจน รวมทั้งไมชัดเจนวาหลังจากฝึกอบรม
แลวเสร็จ ผูเขารับการฝึกอบรมจะสามารถใชความรู
ที่ไดจากการอบรมไปด้าเนินการตออยางไร 

  

14 พัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาใน
กระชังบกของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนใน อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ฝึกอบรมและสนับสนุนปจัจัยการผลิตในการ
เล้ียงปลาดุกบิ๊กอยุ ใหกับเกษตรกร จ้านวน 
300 ราย ผานการจัดการอบรมจา้นวน 6 
ครั้ง การจางลูกจางจา้นวน 1 คน 
(12,000 บาท/เดือน) และคาวัสดุการเกษตร 
ประกอบดวย กระชังขนาด 2x4x1.2 เมตร 
พันธ์ปลาดกุบิ๊กอยุขนาด 3-4 นิ้ว อาหาร
ปลาดุก (งบประมาณรวม 1,326,000 บาท) 

 1,500,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานประมง 
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนปัจจยัการผลิตดานการล้ียงปลาดุก 
บิ๊กอุยในกระชังบกใหกบัสมาชิก ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความเหมาะสมและคุมคาในการด้าเนินโครงการ 
เนื่องจากไมไดแสดงแผนจัดการหลักจากเสร็จสิ้น
โครงการ 

  

15 สงเสริมและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ทุเรียนคุณภาพสูง 

 1. อบรมถายทอดความรูในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และการตลาด (30 คน) 
2. สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ตนแบบ 
( 950,000 บาท)  

 994,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด และ
สนับสนุนกลองงบรรจุภัณฑ์และปูายหอยแสดงซ่ึง
ไมชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคาในการด้าเนิน
โครงการ เนื่องจากรายละเอียดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมไมชัดเจน อีกทั้งงบประมาณสวนใหญเป็น
การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 

  

16 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาพืช
สมุนไพร สูเมืองแหง
สมุนไพรของประเทศไทย 

1. การถายทอดความรูดานการผลิตปุย
อินทรีย ์
2. การถายทอดความรูดานการขยายพนัธุ์
พืชสมุนไพรอินทรีย์ 
3. การถายทอดความรูดานการแปรรูป พืช
สมุนไพรอินทรีย์ 
4. อบรม 5 รอบ (รอบละ 6 ชั่วโมง) รอบละ 
20 คน 

 1,062,900   จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานเกษตร 
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับการผลิตปุย
อินทรีย ์การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร และการแปรรูป
พืชสมุนไพร ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุมคาในการด้าเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณ
สวนใหญ เป็นคาวัสดุฝึกอบรมและครุภณัฑ์ รวมทั้ง
ไมชัดเจนในสถานที่ติดต้ังและการดูแลบ้ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องผสมปุย เตาอบเอนกประสงค์ 
ตูแชอาหาร  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 5/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) อบรมพัฒนาเกษตรกรผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดปราจนีบุรี  
2) แลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชเพื่อเศรษฐกิจบูรณาการขับเคลื่อน
การพัฒนาและแกปญัหาดานการเกษตร   
3) รวมพลคนเกษตรเพื่อขับเคลื่อน
การเกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี 

 585,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานสภาเกษตร
เกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม
รวมพลคนเกษตร งานนิทรรศการเกี่ยวกับ
การเกษตร และงานแสดงสินคาเกษตรปลอดภัย  
ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคาในการ
ด้าเนินโครงการ เนื่องจากรายละเอียดกจิกรรมการ
ด้าเนินงานไมชัดเจน อาทิ ประเด็นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สถานที่ในการแสดงสินคาเกษตร
ปลอดภัย อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง
ประโยชน์ทางตรงในการเพิ่มรายไดหรือลดตนทุน
ใหกับเกษตรกร 

  

18 งานมหกรรมแสดงจ้าหนาย
สินคา OTOP และของดี
ปราจีนบุร ี

จัดงานจ้าหนายสินคา OTOP และของดี
ปราจีนบุรีจ้านวน 100 ราย จ้านวน1ครั้งๆ
ละ จ้านวน 5 วัน 

 4,219,500  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดงาน
มหกรรมแสดงสินคาสินคาเกษตร ชุมชนทองเท่ียว 
OTOP นวัตวถิี จา้นวน 5 วัน ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุมคาในการด้าเนินโครงการ 
เนื่องจากจะมกีารรวมตวัของคนจ้านวนมาก และไม
ชัดเจนในความเหมาะสมของมาตรการปูองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  

19 สรางงาน สรางอาชีพดวย
การนวดไทยในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

1.การฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพือ่สุขภาพ
หลักสูตร โดยใชระยะเวลา 150 ชั่วโมง 
จ้านวน 100 คน (จ้านวน 2 รุนๆ ละ 50 
คน)   
2.การฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝาุเทาเพื่อ
สุขภาพ โดยใชระยะเวลา 60 ชั่วโมง จ้านวน 
100 คน (จ้านวน 2 รุนๆ ละ 50 คน)  

 2,733,200  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ดานการนวด ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมของ
การด้าเนินโครงการ เนื่องจากรายละเอยีดกิจกรรม
ด้าเนินงานไมชัดเจน อาทิ บุคลากรที่จะใหความรู 
สถานที่การฝึกอบรม รายละเอียดของวสัดุฝึกอบรม  

  

20 แกจนคนปราจีน  
แบบบูรณาการ 

1.จัดฝึกอบรมเรื่องอาชีพ  
2.สนับสนุนวัสดุสาธิตอาชพี       
3. การติดตามประเมินผล  
4.การสรุปบทเรียน           
5.การจัดท้าเอกสารสรุปผล  

 1,740,700  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุ ซึ่งไมชัดเจนในความเหมาะสม 
และความคุมคาในการด้าเนินโครงการ อีกทั้งไมได
แสดงรายละเอียดหลกัสูตรการฝึกอบรม ชนิดของ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใชสาธิตหรือสนับสนุนใหกับผูเขา
รับการฝึกอบรม 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 6/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากไผแบบครบวงจร 

1. การฝึกอบรมทกัษะอาชีพ ประกอบดวย 
3 กิจกรรม ไดแก 1) อบรมทักษะอาชีพ
หัตถกรรมจากไผครบวงจร จ้านวน 2 รุนๆ 
ละ 20 คน 2) อบรมตลาดออนไลน์ 1 รุน 
20 คน และ3)การสนับสนุนวัสดุฝึกและจักร
อุตสาหกรรม จา้นวน 20 หลัง (หลังละ 
15,000 บาท)  
2. การฝึกอบรมอาชีพการผลิตดินชีวภาพ 
จ้านวน 40 คน จ้านวน 1 รุน พรอมกับ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมทั้งจางแรงงาน 
จ้านวน 5 คนๆ ละ 300 บาท จ้านวน 20 
วัน 

                    
533,000  

จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
และสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุมคาในการด้าเนินโครงการ โดย
ไมไดแสดงรายละเอียดการฝึกอบรม แผนการใช
จายเงินหรือการด้าเนินงานที่ชัดเจน ขณะที่บาง
กิจกรรมมีการสนับสนุนครุภัณฑ์ใหกบัผูเขาอบรมที่
มีราคาคอนขางสูง  

  

22 ประชาสัมพันธก์ารทองเท่ียว
จังหวัดปราจีนบุร ี 

1.การประกวดภาพถายแหลงทองเที่ยว
จังหวัดปราจีนบุร ี         
2.การทองเท่ียวเมืองธรรมะปราจีนบุรี New 
Normal ใจด-ีมีสุข     
3.การพัฒนาสื่อขอมูลแหลงทองเท่ียว โดย
ผานเทคโนโลยีบาร์โคด 2 มิติ QR Code 

5,000,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการ
ประชาสัมพันธก์ารทองเท่ียวของจังหวัดปราจีนบุรี 
ดวยการประกวดภายถายแหลงทองเท่ียว จัดท้า
เสนทางการทองเท่ียว และท้าบาร์โคด 2 มิติเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความเหมาะสมและคุมคา เนื่องจากรายละเอียด
กิจกรรมการด้าเนินงานไมชัดเจน อีกทั้งไมชัดเจนใน
ความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับการด้าเนินโครงการ 

  

23 พัฒนาผูประกอบการอาหาร
ไทย เพื่อรองรับการบริการ
และการทองเท่ียวเพื่อ
สุขภาพสืบสานอาหารพื้นถิ่น
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

 ฝึกอบรมประชาชน ผูสนใจ ผูประกอบการ 
ดานการทองเท่ียว นิสิตนักศึกษาที่อยู
ระหวางการเรียนหรือผูที่จบการศึกษาที่
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
โควิด 19 จ้านวน 12 รุน ๆ ละ 40 คน รวม 
480 คน 

 477,600  องค์การบริหารสวน
จังหวัดปจังหวัด 

องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมให
ความรูในการสรางชองทางจ้าหนายอาหารและเพิ่ม
การรับรูของผูบริโภคจากภายนอกผานตลาด
ออนไลน์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความเหมาะสมและคุมคา เนื่องจากรายละเอียด
กิจกรรมการด้าเนินงานไมชัดเจน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งไมชัดเจนใน
วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการฝึกอบรม 

  

24 สงเสริมการตลาดสินคาและ
บริการทองถิ่นผานชองทาง
ออนไลน์ 

ฝึกอบรมเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน/
ผูประกอบการดานการตลาดผานชองทาง
ออนไลน์ จ้านวน 2ครั้งๆละ 40 คน รวม
ทั้งสิ้นจ้านวน 80 คน 

 365,400  องค์การบริหารสวน
จังหวัดปจังหวัด 

องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการอบรมให
ความรูในการสรางชองทางจ้าหนาย/เพิม่การรับรู
ของผูบริโภคจากภายนอกผานตลาดออนไลน์ ซ่ึงไม
ชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคา เนื่องจาก
รายละเอียดกิจกรรมการด้าเนินงานไมชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 7/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 6 ต้าบลศรี
มหาโพธ ิอ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 กอสรางถังเหล็กเก็บน้า้รูปทรงแชมเปญ 
ขนาดความสูง 15 เมตร ความจุ 15 
ลูกบาศก์เมตรกอสรางถังกรองสนิมเหล็ก 
ติดต้ังเครื่องสูบน้้าดวยไฟฟูาแบบจมใตน้า้ 
ขนาด 1.5 แรงมา งานขยายเขตประปา งาน
ขยายเขตไฟฟูา  

498,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการปรับปรุงระบบ
ประปา ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการ ไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ 

  

26 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 11 ต้าบลศรี
มหาโพธ ิอ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 ขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึก 80 เมตร ขยายเขตระบบ
ประปาเช่ือมตอระบบประปา ความยาว 
2,340 เมตร  

453,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปา ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจโดยตรงของ
หนวยงานในการด้าเนินการ 

  

27 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 5 ต้าบลหัว
หวา อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

 พัฒนาระบบประปา ก้าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดสูง 2.5 เมตร ยาว 25.5 เมตร  

500,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน   ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็น
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ 

  

28 เดินทอน้้าประปาหมูบาน 
หมูที่ 6 ต้าบลหัวหวา 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

 เดินทอระบบประปา ระยะทาง 5,000 
เมตร  

3,435,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่
ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ 

  

29 กอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 4 ต้าบลหนอง
โพรง อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

 หอถังเก็บน้้ารูปแชมเปญพรอมอปุกรณ์ 
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร และ
งานเจาะบอบาดาล  

483,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่
ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 8/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

30 กอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 8 ต้าบลหนอง
โพรง อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

 หอถังเก็บน้้ารูปแชมเปญพรอมอปุกรณ์ 
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร และ
งานเจาะบอบาดาล  

483,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่
ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ 

  

31 กอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 11 ต้าบล
หนองโพรง อ้าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 หอถังเก็บน้้ารูปแชมเปญพรอมอปุกรณ์ 
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร และ
งานเจาะบอบาดาล  

483,000 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่
ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  

32 วางทอเมนน้้าประปา บาน
คลองโพธิ์ หมูที ่1  ต้าบล
บานทาม - บานคลองลึก 
หมูที่ 8 ต้าบลบานทาม 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

 วางทอเมนประปาดวยการวางทอน้้าประปา
พีวีซี ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 
ชนิดปลายบาน ยาว 2,550 เมตร  

643,100 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน  ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็น
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  

33 ขยายเขตวางทอเมนประปา
บานทาอุดม  หมูที่ 2 ต้าบล
บานทาม อ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 ขยายเขตวางทอเมนประปาพวีีซีขนาด
เสนผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลาย
บาน ยาวรวม 835 เมตร (บริเวณบานนาย
วินัย สุขสันต ์หมู1 - บานนางวรรณา  โพธิ์ชู 
หมู2)  

127,600 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน  ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็น
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  

34 ขยายเขตวางทอเมนประปา
บานนา หมูที่ 3 ต้าบลบาน
ทาม อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ
จังหวัดปราจีนบุร ี

 ขยายเขตประปาดวยการวางทอประปา
พีวีซี ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 
ชนิดปลายบาน ยาว 1,700 เมตร  

225,200 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็นที่
ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 9/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 กอสรางระบบประปา
หมูบาน  หมูที่ 8  
ต้าบลหัวหวา  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

กอสรางระบบประปาหมูบานพรอมวางทอ 
PE PN.10 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3,000 เมตร  

2,094,100 จังหวัดปราจีนบุร ี ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน  ซ่ึงหนวยงานด้าเนินการเป็น
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอศรีมหาโพธ ิไมใชภารกิจ
โดยตรงของหนวยงานในการด้าเนินการ  

  

36 สงเสริมพัฒนาผูผลิตชุมชน   1) อบรมใหความรูในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
และบรรจุภัณฑ์เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสนิคา
และบริการ 
2) จางเหมาด้าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 
3) เช่ือมโยงการตลาด โดยจัดงานแสดงและ
จ้าหนายสินคา  

 3,612,200  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
ใหกับผูประกอบการ SME และจางเหมาผูเชี่ยวชาญ
ในการใหค้าปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์และศักยภาพการผลิตของผูประกอบการ ซ่ึง
ไมชัดเจนในความเหมาะสมและความคุมคาส้าหรับ
การด้าเนินโครงการ เนื่องจากรายละเอยีดการ
ฝึกอบรมไมชัดเจน อีกทั้งงบประมาณสวนใหญ 
(2,160,000 บาท) เป็นการจางผูเชี่ยวชาญในการให
ค้าปรึกษา 

  

37 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ในโรงแรม
หรือรีสอร์ทในจังหวัดปราจีนบุร ีโดยมีคาเชา
ที่พัก 5 คืน (225,000 บาท)  

 1,029,100  จังหวัดปราจีนบุร ี วิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ไทยอภัยภูเบศร  
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซ่ึงไมชัดเจน
ในความเหมาะสมและความคุมคาส้าหรบัการ
ด้าเนินโครงการ เนื่องจากรายละเอียดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมไมชัดเจน 

  

38 อบรมอาชีพระยะสั้นการ
นวดดวยน้า้มันหอมระเหย
เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 

ฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นการนวดดวยน้า้มัน
หอมระเหยเพื่อสขุภาพ 150 ชั่วโมง  

 2,455,200  จังหวัดปราจีนบุร ี วิทยาลยัการแพทยแ์ผน
ไทยอภัยภูเบศร  
จังหวัดปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นเป็นการ
ฝึกอบรมดานการนวดดวยน้้ามันหอมระเหย ซ่ึงไม
ชัดเจนในความเหมาะสมและความคุมคาส้าหรับ
การด้าเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณรายจาย
สวนใหญ (1,215,000 บาท) เป็น คาเชาที่พัก
จ้านวน 25 คืนและคาอาหาร (2 มื้อ มื้อละ 300 
บาท จา้นวน 25 วัน) 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 10/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพลัง 
“บวร” ดวยมิติทาง
วัฒนธรรม 

1. พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
2. พัฒนาเสนทาง กิจกรรมการทองเท่ียว
ชุมชน และพัฒนาภาพลักษณ์/สัญลักษณ์ 
(Branding) 
3. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และชองทาง
การตลาด และทดลองจ้าหนายผลิตภัณฑ์
ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน์ 

 2,420,000  จังหวัดปราจีนบุร ี ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงไมแสดง
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงสวนแกไขปัญหาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจทองถิ่นที่ชัดเจน ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสม ความคุมคา และความจา้เป็นเรงดวน
ส้าหรับการด้าเนินโครงการ 

  

40 พัฒนาแหลงน้้าในพื้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรปราจีนบุร ี(แกมลิงวัง
ตะเคียน) ระยะ 1 หมู 5 
บานวังตะเคียน ต้าบลวัง
ตะเคียน อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางแกมลิงขนาดความจ ุ0.385 ลาน
ลูกบาศก์เมตร  

 22,000,000  จังหวัดปราจีนบุร ี โครงการชลประทาน
ปราจีนบุร ี

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดลอกแกม
ลิงปริมาตรดิน  และกอสรางอาคารประกอบจา้นวน 
2 แหง ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมของการ
ด้าเนินการและควรใชงบประมาณจากแหลงอื่น 

  

41 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เดิม) เป็นลาดยาง ผิว
จราจรแบบ  Asphaltic  
Concrete-สายบานหนอง
ขาวหลาม หมูที ่10 - บาน
เนินอุดม หมูที่ 9 ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็น
ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete ชวงที่ 1 จากกิโลเมตรที่ 0+000-
1+100 กวาง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร  
(ไมมีไหลทาง) ชวงที่ 2 จาก กโิลเมตรที่ 
1+100-1+532 กวาง 6 เมตร หนา  
0.05 เมตร (ไมมีไหลทาง) ระยะทาง  
1.532 กิโลเมตร 

 3,410,000  องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic Concrete กิโลเมตร ซ่ึง
โครงการไมไดแสดงถึงเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวน
ตามที่จังหวัดจัดล้าดับความส้าคัญมา 

  

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เดิม) เป็นลาดยาง ผิว
จราจรแบบ  Asphaltic  
Concrete-สายบานวังหวัคู 
หมูที่ 10 ต้าบลบางพลวง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) เป็น
ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete กวาง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ไมมีไหลทาง) จาก กิโลเมตรที่ 0+000-
0+720 ระยะทาง 0.720 กิโลเมตร 

 1,932,000  องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นลาดยางผิว
จราจร ซ่ึงโครงการไมไดแสดงถึงเหตุผลความจ้าเป็น
เรงดวนตามที่จังหวัดจัดล้าดับความส้าคญัมา 
  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 11/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โรงเรือนดานการเกษตร
ปลอดภัย (อินทรีย์)  ต้าบล
กบินทร์  อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางโรงเรือนแบบปิดขนาด 6x12 เมตร 
ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางเหล็กแปฺปกัลวา
ไนซ์ มุงตาขายปูองกันแมลง 32 ตา/นิ้ว 
พลาสติกคลุมหลังคา ประตู 1 ชัน จา้นวน 
10 หลัง   บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์กลุม
วิสาหกจิชุมขนเศรษฐกิจพอเพยีงกบินทร์บุรี 
หมูที่ 2 ต้าบลกบินทร ์ อ้าเภอกบินทร์บรุี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

 449,400  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกบินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
โรงเรือน ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและจ้าเป็น
เรงดวน ซ่ึงไมชัดเจนในรายละเอียดกิจกรรมการ
ด้าเนินงาน หลังจากกอสรางโรงเรือนแลวเสร็จ 
ไมไดแสดงใหเห็นถึงการดูแลและการบริหารจัดการ
การปลูกพืชและโรงเรือน รวมทั้งไมมีการพัฒนาองค์
ความรูดานการปลกูพืชอินทรยี์ใหกับสมาชิกของ
กลุม  

  

44 อุดหนุนกลุมวิสาหกจิชุมชน
ผลิตผักกะเฉดชะลูดน้้า หมู
ที่ 15 บานวังหาง ต้าบล
เมืองเกา อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

จัดซื้อหองเย็นส้าเร็จรูป ขนาด 3x3.5x2.5   300,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลมืองเกา 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือหอง
เย็นส้าเร็จรูป ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุมคาส้าหรับการด้าเนินโครงการ โดยไมชัดเจนใน
การดูและบา้รุงรักษาหลังด้าเนินโครงการแลวเสร็จ 
โดยเฉพาะคาไฟ และคาซอมแซมตูเย็น 

  

45 ฟื้นฟูแหลงอาหารชุมชน 
และอนุรักษภ์ูมิปัญญาการ
กิน ต้าบลเขาไมแกว  อ้าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1. กิจกรรมฟื้นฟแูหลงอาหาร 
2. อบรมถายทอดภูมิปัญญาการกิน 
ประกอบดวย การท้าปฏิทินทรัพยากร การ
สรุปสรรพคุณวัตถุดิบอาหารพื้นบาน 
3. จัดงานเทศกาล/ประเพณี  
  3.1 พิธีสูขวัญขาว 
  3.2 มหรสพ การแสดง 
  3.3 การสาธิตการประกอบอาหาร 
  3.4 ประกวดอาหารพื้นฐาน  
  3.5 นิทรรศการแหลงอาหารชุมชน 
4. ติดตามใหค้าปรึกษา และประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 

 528,400  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลเขาไมแกว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฟื้นฟูแหลง
อาหารชุมชน ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสม คุมคา 
และจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ โดย
รายละเอียดกิจกรรมด้าเนินงานไมชัดเจน เชน การ
ฟื้นฟูแหลงอาหาร ซึ่งไมชัดเจนวาจะปลกูพืชอะไร 
บริเวณของหมูบาน ไมระบุ กลุมเปูาหมาย และ
เนื้อหาความรูในการอบรม นอกจากนี้การจัดงาน
ประเพณีและมหรสพการแสดงที่คาดวาจะมีการ
รวมตัวของประชาชนจ้านวนมาก ไมชัดเจนใน
มาตรการการปอูงกันการแพรระบาดของโรคไวรัส
ติดเชื้อโคโรนา 2019 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 12/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

46 จัดตั้งกลุมเกษตรอินทรืย ์
หมูที่ 10 ต้าบลเขาไมแกว 
ต้าบลเขาไมแกว   
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ฝึกอบรมการทา้เกษตรอินทรีย ์
2. จัดท้าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย ์
3. ติดตามใหค้าปรึกษาและประเมินแปลง
เบื้องตน 
4.คาปูายแปลง 150 ปูาย  
วงเงิน 37,500 บาท 

 290,800  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลเขาไมแกว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม 
จัดท้าแปลงสาธิต และใหค้าแนะน้าและประเมิน
แปลงเบื้องตน ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุมคาส้าหรับด้าเนินโครงการ โดยกิจกรรม
ด้าเนินงานไมสอดคลองกับรายละเอียดประมาณ
การใชจาย ซ่ึงไมไดแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงสู
การแกไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นที่ชัดเจน 
  

  

47 ผักตบชวาสรางมูลคาสราง
รายไดใหกับชุมชนเทศบาล
ต้าบลเมืองเกา   
ต้าบลเมืองเกา   
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. จัดเก็บผักตบชวา โดยจางแรงงานจาก
ประชาชนกลุมเปราะบาง 
2. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ในการท้าปุยจาก
ผักตบชวาและจอกแหน 
3. อบรมการใขประโยชน์จากวัชพืช 
4. ติดตามและประเมินผล 

 487,650  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลเมืองเกา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรมใน
การท้าปุยจากผักตบชวา และจางงานในการเก็บ
ผักตบชวา รวมทั้งจัดซ้ือครุภัณฑ์ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหนองปลาแขยง ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุมคาส้าหรับการด้าเนินโครงการ 
ไมไดระบุสถานที่ตั้งครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ รวมทั้งไม
ชัดเจนในการบ้ารุงรักษาและการใชประโยชน์
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหลังด้าเนินโครงการแลวเสร็จ 

  

48 กิจกรรมลานวัฒนธรรม
ทองถิ่น กบินทร์บุรี ณ 
หนองปลาแขยง  
ต้าบลเมืองเกา   
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

จางเหมาะเพื่อปรับปรุงและตกแตงสถานที่ 
บริเวณหนองปลาแขยง  เพื่อใหเป็นสถานที่
ส้าหรับจัดกิจรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
และจ้าหนายสินคา ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ 
เวลา 13.00 น. ถึง 21.00 น. 

 223,200  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลเมืองเกา 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจางเหมาะ
เพื่อปรับปรุงและตกแตงสถานที่บริเวณ หนองปลา
แขยง ซ่ึงไมชัดเจนในความคุมคาและความเหมาะ
ส้าหรับด้าเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการไมไดแสดงให
เห็นถึงการด้าเนินการมาตรการในการปอูงกันการ
แพรระบาดของโรคไวรัสเช้ือโคโรนา 2019 ที่ชัดเจน 

  

49 ตลาดเกษตรชุมชนสินคา
การเกษตรแปรรูป  
ต้าบลนนทรี  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมผูสนใจเกษตร
อินทรีย ์ระบบเกษตรอินทรีย์ การจัดทา้
ระบายน้า้และการขยายพันธุ์พืช 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมขยายตลาด 
ชองทางตางๆ 
3. จัดท้าสรุปโครงการ ทบทวนผลการทา้
กิจกรรม ตรวจสอบการชี้วัด 

 306,500  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนนทรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย ์ระบบระบายน้า้และการ
ขยายพันธุพ์ืช การขยายชองทางการตลาด และการ
ทบทวนผลการด้าเนินการ ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและคุมคาส้าหรับดา้เนินโครงการ ทั้งนี้
รายละเอียดกิจกรรมด้าเนินงานไมชัดเจน และไม
แสดงถึงการจัดซ้ือตูแชผักวาจะบริหารจดัการ
อยางไร 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 13/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

50 พัฒนาอาชีพผูสูงอายุ ตา้บล
นนทร ี"ท้ากระยาสารท"  
ต้าบลนนทรี   
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ปรับปรุงอาคารโรงเรือน เป็นสถานทีก่าร
ผลิตถูกหลักอนามัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ของกลุมเพื่อจ้าหนายและไดมาตรฐาน 
2. อบรมเชิงกระบวนการการผลิต กระยา
สารท และการบรรจุหีบหอ 
3. อบรมเชิงปฎิบัติการ หาชองทางตลาด
ออนไลน์ สรางแบรนด์ สรางแพทฟอร์ม
เขาถึงตลาดกลุมคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น 
4. จัดท้าสรุปโครงการ ทบทวนผลการทา้
กิจกรรม ตรวจสอบการชี้วัด 
5. คาพาหนะสา้หรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คนละ 100 บาทตอวัน โดยคาพาหนะของ
กิจกรรมที่ 1 จ้านวน 40 คน เวลา 3 วัน คิด
เป็นเงิน 12,000 บาท กิจกรรมที่ 2  จ้านวน 
40 คน เวลา 2 วัน คิดเป็นเงิน 8,000 บาท 
และกิจกรรมที่ 3  จ้านวน 40 คน เวลา  
3 วัน คิดเป็นเงิน 12,000 บาท 

 436,333  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนนทรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
โรงเรือนใหถูกหลักอนามยั การอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตและบรรจุหีบหอกระยา
สารท การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน ์ซ่ึงไม
ชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคาส้าหรับด้าเนิน
โครงการ ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมด้าเนินงานไม
ชัดเจน  

  

51 ฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปต้าบลนนทรี สูรายได
ที่ยั่งยืน  ต้าบลนนทรี  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การท้าผลิตแปรรูป
ไขเค็มพอกใบเตยสด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการถึงชองทางตลาด
ออนไลน์ การขยายพื้นที่สงออกสูผูบรโิภค 
3 .จัดท้าสรุปโครงการ ทบทวนผลการทา้
กิจกรรม ตรวจสอบการชี้วัด 

 262,100  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนนทรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมดาน
การผลิตไขเค็ม การพัฒนาชองทางตลาดออนไลน์ 
และการทบทวนผลการด้าเนินโครงการ ซ่ึงไม
ชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคาส้าหรับด้าเนิน
โครงการ ทั้งนี้รายละเอียดการด้าเนินงานและ
แผนการด้าเนินงานไมมีความชัดเจน 

  

52 ผลิตปุยอินทรีย์อัดเม็ด 
ต้าบลนนทรี อ้าเภอกบินทร์
บุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี

1. อบรมใหความรูเรื่องการท้าปุยอินทรยี์
อัดเม็ด บรรจุภัณฑ์ และตลาดใหกับสมาชิก
การจัดอบรมปุย 
2. สนับสนุนครุภัณฑ์ส้าหรับท้าปุยอินทรีย์ 
3. ทบทวนผลการด้าเนินงาน 

 881,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนนทรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมดาน
การผลิตปุยอินทรยี์ การตลาด บรรจภุณัฑ์ และ
สนับสนุนครุภัณฑ์ (เครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย์) ซ่ึงไม
ชัดเจนในความเหมาะสม ความคุมคา และความ
พรอมส้าหรับด้าเนินโครงการรวมทั้งมีการจัดซ้ือ
เครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย์ ที่ไมไดแสดงสถานที่ตั้งและ
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ดังกลาวอยางชัดเจน  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 14/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 สงเสริมพัฒนาฟื้นฟูบูรณา
การจากการตอยอดเกษตร
ทฤษฎีใหม ต้าบลนนทรี  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ฟื้นระบบจัดการน้้าอัตโนมัต ิแปลงปลูก
ผักอินทรีย์สูระบบฟาร์มอัจฉริยะ IOT  
กลางแจงและในโรงเรือนอยางเป็นระบบ 
2. อบรมเชิงกระบวนการปลูกอินทรียโ์ดยใช
เกษตรแมนย้า การเพาะกลา การท้าอาหาร
สัตว์อินทรีย์ และการเลี้ยงปลาในแปลง
ทฤษฎีใหมรวมกับวัด 
3. อบรมการพัฒนาชองทางตลาดออนไลน์ 

 1,423,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนนทรี 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรมดาน
การฝึกอบรมดานการจัดการน้้าอัตโนมัตแิปลงปลูก
ผักอินทรีย ์กระบวนการปลกูผักอินทรีย ์และการ
พัฒนาชองทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุน
ครุภัณฑ์  ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสม ความ
คุมคา และความพรอมส้าหรับดา้เนินโครงการ ไมมี
รายละเอียดการฝึกอบรมไมชัดเจน ไมไดแสดง
สถานที่ติดต้ังโรงเรือนพรอมระบบน้้าและระบบ
บริหารจัดการฟาร์มที่ชัดเจน รวมทั้งไมไดแสดงการ
ดูแลบ้ารุงรักษาโรงเรือนดังกลาว 

  

54 ลานตากพืชผลดาน
การเกษตร บานระเบาะเกต ุ
หมูที่ 11  ต้าบลนาดี  
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลดานการเกษตร บานระเบาะ
เกตุ หมูที่ 11  ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,280.00 เมตร 
พรอมลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนาด ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงไมมีความพรอมใน
การด้าเนินการ เนื่องจากไมไดแสดงเอกสารอนุญาต
การใชที่ดินหรือแสดงการเป็นพื้นที่
สาธารณประโยชน ์

  

55 ลานตากพืชผลดาน
การเกษตร บานดานตะกัว่ 
หมูที่ 14 ต้าบลนาดี 
อ้าเภอนาดี   
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลานตากพืชผลดานการเกษตร บานดาน
ตะกั่ว หมูที่ 14 ต้าบลนาด ีอ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 32.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,280.00 เมตร 
พรอมลูกรัง ขางละ 0.30 เมตร  

 495,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลนาด ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร  ซ่ึงไมมีความพรอม
ในการด้าเนินการ เนื่องจากไมไดแสดงเอกสาร
อนุญาตการใชที่ดินหรือแสดงการเป็นพืน้ที่
สาธารณประโยชน ์

  

56 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ อ้าเภอ
ศรีมหาโพธ ิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

อบรมในการท้าของใชอเนกประสงค์จาก
หวงผา ใหกับประชาชน จา้นวน 70 คน วัน
เสาร-์อาทิตย ์(2 วันตอสัปดาห์) จ้านวน 4 
สัปดาห ์โดยมีผูเขารับการอบรมจา้นวน 70 
คนและมีคาพาหนะใหกับผูเขารับการ
ฝึกอบรม วันละ 100 บาทตอคน 

 351,600  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
อาชีพ ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและคุมคา
ส้าหรับด้าเนินโครงการ รายละเอียดการฝึกอบรมไม
ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 15/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 พัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
มาตรฐานการทองเท่ียววิถี
ชุมชนหัตถกรรมไมไผบาน
ไทรงามเพื่อยกระดับรายได 
(กอสรางอาคาร  ขนาดกวาง 
12.00 เมตร ยาว 12.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร) ต้าบล
โพธิ์งาม อ้าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 3 เมตร จ้านวน 1 หลัง 

 774,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
อาคาร ซึ่งไมชัดเจนในความเหมาะสม ความคุมคา 
และความจา้เป็นเรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

58 ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
หมู 1-7 ต้าบลสัมพันธ ์
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวัด
ปราจีนบุร ี

งานลอกผักตบชวาคลองสัมพันธ์ ดวย
เครื่องจักร จ้านวน 262,500 ตน จ้านวน  
87,500  ตารางเมตร 

 198,900  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลศรีมหาโพธ ิ

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก้าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช  ซ่ึงไมไดแสดงใหเห็นถึงความ
เช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยาง
ชัดเจน 

  

59 กอสรางระบบประปาแบบ
หอถังเหล็กเก็บน้้า หมูที่ 2 
ต้าบลทุงโพธิ ์อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางระบบประปาแบบหอถังเหล็กเกบ็
น้้า หมูที่ 2 ต้าบลทุงโพธิ ์อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี(ดานหลังที่ท้าการ
องค์การบริหารสวนต้าบลทุงโพธิ์) ขนาด
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร 
พรอมเจาะบอบาดาล จ้านวน 1 บอ  

 771,700  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลทุงโพธิ ์

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กเกบ็น้้า  ซ่ึงยัง
ไมชัดเจนในความเหมาะสมของการด้าเนินงานและ
ยังขาดความพรอมในการด้าเนินงาน  เนื่องจากไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และยังไมไดแสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอบาดาลหรือใชน้้าบาดาล   

  

60 กอสรางระบบประปาแบบ
หอถังเหล็กเก็บน้้า หมูที่ 6   
ต้าบลทุงโพธิ์ อ้าเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางระบบประปาแบบหอถังเหล็กเกบ็
น้้า หมูที่ 6   ต้าบลทุงโพธิ์ อา้เภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุร ี(ที่ดินทางยี่สุน มะลิไชย
ศรี)  ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 
เมตร พรอมเจาะบอบาดาล จ้านวน 1 บอ 
อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี

 771,700  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลทุงโพธิ ์

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็ก ซ่ึงยังไม
ชัดเจนในความเหมาะสมของการด้าเนินงานและยัง
ขาดความพรอมในการด้าเนินงาน  เนื่องจากไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน และยังไมไดแสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอบาดาลหรือใชน้้าบาดาล   
  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 16/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ขุดเจาะบอน้า้บาดาล  
ต้าบลลาดตะเคียน  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ขุดเจาะบอน้า้บาดาลกลุมบานนางถนอม   
ทรงประดิษฐ์  ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
เมื่อขุดเจาะแลวสามารถผลิตน้้าไดไมนอย
กวา 6 ลูกบาศก์เมตรตอชั่วโมง พรอมตดิตั้ง
ซับเมอร์ส ขนาด 1 แรงมา พรอมอุปกรณ์
การติดตั้งเสร็จเรียบรอย ตามแบบแปลน
ของ องค์การบริหารสวนต้าบลลาดตะเคียน 
(203,000 บาท)     
2. ขุดเจาะบอน้า้บาดาลกลุมบานนางสมาน 
นาแล  ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุด
เจาะแลวสามารถผลิตน้้าไดไมนอยกวา 6 
ลูกบาศก์เมตรตอชั่วโมง พรอมติดตั้งซับ
เมอร์ส ขนาด 1 แรงมา พรอมอปุกรณ์การ
ติดต้ังเสร็จเรียบรอย ตามแบบแปลนของ 
องค์การบริหารสวนต้าบลลาดตะเคียน 
(203,000 บาท)      

 406,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลลาดตะเคียน 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขุดเจาะบอ
น้้าบาดาล ซ่ึงไมไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยางชัดเจน 
และไมมีใบอนุญาตการขุดเจาะบอบาดาลหรือใชน้้า
บาดาล 

  

62 ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 14  บาน
คลองฟันปลา ต้าบลโพธิ์งาม 
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  ดวยระบบ
ผลิตพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์)  
และติดต้ังเครื่องสูบน้้าดวยไฟฟูาแบบจมใต
น้้า ขนาด  1.5  แรงมา จ้านวน  1  แหง  

 1,019,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบน้้าประปา ดวยการขุดเจาะบอบาดาล 
กอสรางถังเหล็กเก็บน้้า ซ่ึงไมชัดเจนในความพรอม
ส้าหรับด้าเนินโครงการไมไดแสดงใบอนุญาตการขุด
เจาะบอบาดาลหรือใชน้า้บาดาล 

  

63 กอสรางระบบประปา
หมูบาน  หมูที่  16   
บานทุงยาว  ต้าบลโพธิ์งาม 
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่  16  
บานทุงยาว และติดต้ังเครื่องสูบน้้าดวย
ไฟฟูาแบบจมใตน้้า ขนาด  1.5  แรงมา 
จ้านวน  1  แหง  

 656,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบน้้าประปา ดวยการ ขุดเจาะบอบาดาล 
กอสรางถังเหล็กเก็บน้้า ซ่ึงไมชัดเจนในความพรอม
ส้าหรับด้าเนินโครงการไดแสดงใบอนุญาตการขุด
เจาะบอบาดาลหรือใชน้า้บาดาล 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 17/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 กอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบผิวดินขนาด
ใหญ หมูที่ 6 บานหนองแสง 
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผวิดิน
ขนาดใหญ ตามแบบส้านกับริหารจัดการน้้า  
กรมทรัพยากรน้้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
พรอมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ปูาย 

 4,251,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ระบบประปาหมูบานขนาดใหญ ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความพรอมของการด้าเนินโครงการ เนื่องจากไมได
แสดงเอกสารการยินยอมการใชที่ดิน รวมทั้งไม
ชัดเจนในประเภทของแหลงน้้าผิวดินส้าหรับใชเป็น
แหลงน้้าดิบ 

  

65 ขยายเขตปรับปรุงทอเมน
จายน้า้ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 1 ต้าบลบางขาม 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี ระยะทางยาวไม
นอยกวา  3,000.00  เมตร   

ขยายเขตปรับปรุงทอเมนจายน้า้ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที ่1 ต้าบลบางขาม 
อ้าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  ทอพีวีซี 
ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว 
ระยะทางยาวไมนอยกวา  3,000.00  เมตร   

 500,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ปรับปรุงทอเมนจายน้้าระบบประปา ซ่ึงยังไมชัดเจน
ในความเหมาะสมของการด้าเนินงานและไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งรายละเอียดในการ
ด้าเนินการไมชัดเจน  ไมระบุกลุมเปูาหมายที่ชัดเจน 

  

66 ขยายเขตปรับปรุงทอเมน
จายน้า้ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 2 ต้าบลบางขาม  
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี 

ขยายเขตปรับปรุงทอเมนจายน้า้ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที ่2 ต้าบลบางขาม  
อ้าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ีทอพีวีซี 
ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว 3 นิ้ว และ 2 
นิ้วระยะทางยาวไมนอยกวา  2,640.00  
เมตร 

 489,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ปรับปรุงทอเมนจายน้้าระบบประปาหมูบาน ซ่ึงยัง
ไมชัดเจนในความเหมาะสมของการด้าเนินงานและ
ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  

67 ขยายเขตปรับปรุงทอเมน
จายน้า้ระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 6 ต้าบลบางปลารา 
อ้าเภอบานสราง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ขยายเขตปรับปรุงทอเมนจายน้า้ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที ่6 ต้าบลบางปลารา 
อ้าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ีทอพีวีซี 
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว 
ระยะทางยาวไมนอยกวา  2,500.00  เมตร   

 478,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยายเขต
ปรับปรุงทอเมนจายน้้าระบบประปาหมูบาน ซ่ึงยัง
ไมชัดเจนในความเหมาะสมของการด้าเนินงานและ
ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน 

  

68 ขยายเขตไฟฟูารายทางจาก
ไฟฟูารายทางเดิม (บริเวณส่ี
แยกบานนายทองดี  ปาง
เดิม) ถึงกลุมบานคลองขวด 
หมูที่ 7 บานคลองอุดม  
ต้าบลหนองกี ่ 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี   

ติดต้ังเสาเหล็กกัลปวาไนซ์สูง 8.00 เมตร 
พรอมกิ่งเด่ียวและอุปกรณ์ฟวิส์จ้านวน 73 
ตน โคม LED 150 วัตต์ พรอมอุปกรณ์ 
จ้านวน 73 ชุด หมอแปลงไฟฟูาขนาด 30 
KVA จ้านวน 2 เครื่อง พรอมฐานคอนกรีต
จ้านวน 73 ฐาน รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
เทศบาลเมืองหนองกี่ก้าหนด 

 3,000,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา 
จ้านวน 73 ชุด ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับดา้เนินโครงการ รวมทั้ง
ไมไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยางชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 18/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวางราย
ทางจากสามแยกหลังวัดโคก
ขี้เหล็กไปโนนมะไฟหวาน 
หมูที่ 2 บานโคกขี้เหล็ก  
ต้าบลหนองกี ่
 อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ติดต้ังไฟฟูาแสงสวางรายทาง เสากัลปวา
ไนซ์ สูง 8.00 เมตร พรอมกิ่งเด่ียวและ
อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคมไฟฟาู LED  
150 วัตต์ จ้านวน 10 โคม พรอมฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 10 ฐาน 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบเทศบาลเมือง
หนองกี่ก้าหนด  

 500,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวาง จ้านวน 10 ชุด ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรบัด้าเนิน
โครงการ รวมทั้งไมไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยางชัดเจน 

  

70 ติดต้ังไฟฟูาแสงสวางราย
ทางจากถนนลาดยางสาย 
304 เขาเทศบาลเมืองหนอง
กี่ ถึงสามแยกถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กศาลเจาแมเขียว 
(สระน้้าหนองโสก) หมูที่ 10 
บานโสกโคกอุดม  ต้าบล
หนองกี่ อา้เภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ติดต้ังเสากัลปวาไนซ์ จ้านวน 10 ตน โคม
เดียวและอปุกรณ์ครบชุด โคมขนาด 250 
W.HPS (ชนิดแบบโซเดียมความดันสูงสี
เหลือง) จ้านวน 10 ชุด พรอมฐานคอนกรีต
เสริมเหล็ก รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ
เทศบาลเมืองหนองกี่ก้าหนด 

 500,000  เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟฟูา
แสงสวางรายทาง  จ้านวน 10 ชุด ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความเหมาะสมและความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับ
ด้าเนินโครงการ รวมทั้งไมไดแสดงใหเห็นถึงความ
เช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนอยาง
ชัดเจน 

  

71 ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวาง
แบบโซลาเซลล์ ทางเขา
หมูบานและชุมชนกลุม
สมัชชา หมูที่ 4 บานกุดปลา
หวี ต้าบลบอทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุร ี   

ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล์ 
ทางเขาหมูบานและชุมชนกลุมสมัชชา  
หมูที่ 4 บานกุดปลาหวี ตา้บลบอทอง 
อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ีชนดิ
โคมไฟถนน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ลาเซลล์) โดยติดต้ังเสาเหล็กเคลือบกัลปวา
ไนต์ ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความ
สูงไมนอยกวา 6.00 เมตร พรอมโคมไฟ 
จ้านวน 10 ชุด  

 480,000  กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบอทอง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสา
ไฟฟูาสองสวาง ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน 

  

72 ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวาง
แบบโซลาเซลล์ จากเขา
หมูบาน - ทายหมูบาน หมูที่ 
8 บานหนองไผลอม ต้าบล
บอทอง อ้าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล์ 
จากเขาหมูบาน - ทายหมูบาน หมูที่ 8 บาน
หนองไผลอม ต้าบลบอทอง อ้าเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชนิดโคมไฟถนน 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์(โซลาเซลล์) โดย
ติดต้ังเสาเหล็กเคลือบกัลปวาไนต์ ขนาด 
เสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความสูงไมนอย
กวา 6.00 เมตร พรอมโคมไฟ จ้านวน  
10 ชุด   

 480,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบอทอง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสา
ไฟฟูาสองสวาง ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 19/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวาง
แบบโซลาเซลล์ เสนสาย
บานไผ - บอทอง, ทางเขา
ซอย 1 บานหนองทุงเปูง, 
จากถนนองค์การบริหารสวน
ต้าบล - เสนสุวรรณศร ซอย
5, และซอย 3 หมูที่ 9 บาน
หนองจรเข ต้าบลบอทอง 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล์ เสน
สายบานไผ - บอทอง, ทางเขาซอย 1 บาน
หนองทุงเปูง, จากถนนองค์การบริหารสวน
ต้าบล - เสนสุวรรณศร ซอย 5, และซอย 3 
หมูที่ 9 บานหนองจรเข ต้าบลบอทอง 
อ้าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ีชนดิ
โคมไฟถนน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ลาเซลล์) โดยติดต้ังเสาเหล็กเคลือบกัลปวา
ไนต์ ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความ
สูงไมนอยกวา 6.00 เมตร พรอมโคมไฟ 
จ้านวน 10 ชุด   

 480,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบอทอง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสา
ไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจน
ในการเชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่ม
รายไดในระดับทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดง
ใหเห็นการสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนใน
ระดับชุมชน 

  

74 ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวาง
แบบโซลาเซลล์ ภายใน
หมูบาน หมูที่ 10 บานโนน
แดง ต้าบลบอทอง  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังเสาไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล์ 
ภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานโนนแดง 
ต้าบลบอทอง อา้เภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ชนิดโคมไฟถนน ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) โดยติดต้ังเสาเหล็ก
เคลือบกัลปวาไนต ์ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 
4 นิ้ว ความสูงไมนอยกวา 6.00 เมตร  
พรอมโคมไฟ จ้านวน 10 ชุด   

 480,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบอทอง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสา
ไฟฟูาสองสวางแบบโซลาเซลล ์ซ่ึงไมมีความชัดเจน
ในการเชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่ม
รายไดในระดับทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดง
ใหเห็นการสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนใน
ระดับชุมชน 

  

75 ติดต้ังเสาไฟฟูาพรอมโคมไฟ
สองสวางแบบโซลาเซลล์  
หมูที่ 1 บานโคกชัน จาก
บริเวณโรงงานน้้าดื่มซันส
ไมล์ถึงบริเวณบานนาย
ระยอง  แยมกลิ่น ต้าบล
กรอกสมบูรณ์ อ้าเภอศรี
มหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังเสาไฟฟูาพรอมโคมไฟสองสวางแบบ
โซลาเซลล์ ระยะทาง 760 เมตร โดยติดต้ัง
เสาไฟฟูาพรอมโคมสองสวางแบบโซลาเซลล์ 
ขนาด 300 วัตต์ จ้านวน 38 ชุด ระยะหาง
ระหวางเสาแตละตน 20 เมตร พรอมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธโ์ครงการ จา้นวน 1 ปูาย 

 795,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสา
ไฟฟูาพรอมโคมไฟสองสวางแบบโซลาเซลล์ จ้านวน 
38 ชุด ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและจ้าเป็น
เรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

76 ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์  
สองสวางถนนเสนหมูที่ 1 
ต้าบลกระทุมแพว  
อ้าเภอบานสราง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์ สองสวางถนนเสน
หมูที่ 1 ต้าบลกระทุมแพว อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ีเสาสูง 6 เมตร จ้านวน  
15 ชุด 

 223,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทาง โซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 20/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์ สอง
สวางถนนเสนหมูที่ 3 ต้าบล
กระทุมแพว อ้าเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์ สองสวางถนนเสน
หมูที่ 3 ต้าบลกระทุมแพว อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ีเสาสูง 6 เมตร จ้านวน  
30 ชุด 

 446,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทาง โซลาเซลล ์ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  

78 ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์ สอง
สวางถนนเสนหมูที่ 4 ต้าบล
กระทุมแพว อ้าเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ติดต้ังไฟทาง โซลาเซลล์ สองสวางถนนเสน
หมูที่ 4 ต้าบลกระทุมแพว อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ีเสาสูง 6 เมตร  
จ้านวน 25 ชุด 

 371,800  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทางโซลาเซลสองสวางถนนเสนหมูที่ 4 ต้าบล
กระทุมแพว  อ้าเภอบานสราง ซ่ึงไมมีความชัดเจน
ในการเชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่ม
รายไดในระดับทองถิ่นและชุมชน อกีทั้งไมไดแสดง
ใหเห็นการสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนใน
ระดับชุมชน และยังไมไดระบุจ้านวนและ
กลุมเปูาหมายที่ชัดเจน 

  

79 ติดต้ังไฟแสงสวางในหมูบาน 
โซลาเซลล์ ถนนเสนหมูที่ 6 
ต้าบลกระทุมแพว  อ้าเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังไฟแสงสวางในหมูบานโซลาเซลล์  
ถนนเสนหมูที่ 6 ต้าบลกระทุมแพว   
อ้าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ีเสาสูง 
6 เมตร จ้านวน  30 ชุด 

 446,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทางโซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  

80 ติดต้ังไฟแสงสวางในหมูบาน 
โซลาเซลล์ ถนนเสนหมูที่ 7 
ต้าบลกระทุมแพว  อ้าเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังไฟแสงสวางในหมูบาน โซลาเซลล์ 
ถนนเสนหมูที่ 7 ต้าบลกระทุมแพว  อ้าเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี เสาสูง 6 เมตร 
จ้านวน  20 ชุด 

 297,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทางโซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  

81 ติดต้ังไฟทางโซลาเซลสอง
สวาง ถนนเสนหมูที่ 1 ต้าบล
บางปลารา  อ้าเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี 

ติดต้ังไฟทางโซลาเซลสองสวางถนนเสนหมู
ที่ 1 ต้าบลบางปลารา  อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ี เสาสูง 6 เมตร จ้านวน  
20 ชุด 

 297,000  กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทางโซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 21/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

82 ติดต้ังไฟทางโซลาเซล 
สองสวางถนนเสนหมูที่ 2 
ต้าบลบางปลารา  
อ้าเภอบานสราง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ติดต้ังไฟทางโซลาเซลล์ สองสวางถนนเสน
หมูที่ 2 ต้าบลบางปลารา อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ี เสาสูง 6 เมตร จ้านวน  
30 ชุด 

 446,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งไฟ
ทางโซลาเซลล์ ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยง
การสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นการสราง
ความปลอดภยัใหกบัประชาชนในระดับชุมชน และ
ยังไมไดระบุจ้านวนและกลุมเปูาหมายทีช่ัดเจน 

  

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหนองแรด หมูที่ 
7  ต้าบลดงบัง อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หนองแรด หมูที่ 7  บานเนินแดง ต้าบลดง
บัง อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 780 ตารางเมตร 

 496,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลดงบัง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไมไดแสดง
ความเหมาะสมและเหตุผลความจา้เป็นเรงดวนที่
ชัดเจน 

  

84 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายประชาอุทิศ  
ต้าบลประจันตคาม  อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 6 
- 10 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลล์ติกคอนกรีตไมนอยกวา 
2,484 ตารางเมตร ไหลทางขนาด 0.80 - 
2.5 เมตร พรอมยกระดับฝาบอพกัจ้านวน 
127 บอ 

 1,408,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พรอมยกระดับฝาบอพกั 
ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมส้าหรับดา้เนิน
โครงการ 

  

85 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายศาลเจา ซอย 
1 ต้าบลประจันตคาม  
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 
7.5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 152 เมตร 
ไหลทางกวาง 0.25-1.75 เมตร   
2. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 
4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 81 เมตร ไหล
ทางกวาง 0.5-1.4 เมตร พรอมยกระดับฝา
บอพัก จ้านวน 8 บอ 
3.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 
4-9 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 36 เมตร  

 1,099,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงโครงการไมไดแสดง
ความเหมาะสมและเหตุผลความจา้เป็นเรงดวนที่
ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 22/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

86 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายวัดแจงเมือง
เกา ต้าบลประจันตคาม 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัด
แจงเมืองเกา กวาง 5.5-9.5 เมตร ยาว 312 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ป ู
แอสฟัลล์ติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,472.54 
ตารางเมตร พรอมยกระดับฝาบอพกั 
จ้านวน 30 บอ 

 1,023,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงโครงการไมไดแสดง
ความเหมาะสมและเหตุผลความจา้เป็นเรงดวนที่
ชัดเจน 

  

87 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายขุนจัย  ต้าบล
ประจันตคาม อา้เภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวาง 
8.5 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ปูแอสฟัลล์ติกคอนกรีตไมนอยกวา
2,230.85 ตารางเมตร พรอมยกระดับฝาบอ
พัก จา้นวน 34 บอ 

 924,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
ประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

88 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว asphaltic 
concrete หมูที่ 1 ต้าบลส้า
พันตา อา้เภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมูที่ 1  ตอจากถนนลาดยางเดิม 
ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร กวาง 4.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
1,200.00 ตารางเมตร 

 492,664  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตปูผิวโดยปูผิว asphaltic concrete 
ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

89 ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิว
โดยปูผิว asphaltic 
concrete หมูที่ 4  
ต้าบลส้าพันตา อ้าเภอนาด ี
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิว Asphaltic 
concrete หมูที่4 จากสี่แยกวัดบูรณราษฎร์
ศรัทธาท้า ไปหมูที ่3 บานแห ระยะทาง 
0.230 กิโลเมตร กวาง 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,150.00 
ตารางเมตร 

 475,519  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลส้าพันตา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตปูผิวโดยปูผิว asphaltic concrete 
ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

90 ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concreteสายหมูที ่9 บาน
เนินไฮ เชื่อมหมู 8 บาน
หนองจวง ต้าบลดงขี้เหล็ก  
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concreteสายหมูที่ 9 บานเนิน
ไฮ เชื่อมหมู 8 บานหนองจวง ตา้บลดง
ขี้เหล็ก  อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ีผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ไมมีไหลทาง) จาก กิโลเมตรที่ 
0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 1+225 

 2,354,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลดงขี้เหล็ก 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 23/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บานชองแคบ 
ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
บานชองแคบ ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมลงดินลูกรังไหลทาง 2 ขาง มีพื้นทีไ่ม
นอยกวา 840 ตารางเมตร 

 482,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงโครงการไมไดแสดง
ความเหมาะสมและเหตุผลความจา้เป็นเรงดวนที่
ชัดเจน 

  

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 จากที่ดินนาย
วิมล กายสิทธิ ์ถึงนางอ้านวย  
ชาลีต้าบลหนองแสง   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่4 
จากที่ดินนายวิมล กายสิทธิ ์ถึงนางอ้านวย 
ชาล ี ต้าบลหนองแสง  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม
นอยกวา 800 ตารางเมตร 

 418,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหาร 
สวนต้าบลหนองแสง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ 6 จากที่ดินนาง
บุญน้า ตอคุม ถึงที่ดินนาง
นุชจรี กานบวั  
ต้าบลหนองแสง   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 6 
จากที่ดินนางบุญนา้ ตอคุม ถึงที่ดินนางนุช
จรี กานบวั  ต้าบลหนองแสง  อ้าเภอ
ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 

 415,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหาร 
สวนต้าบลหนองแสง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

94 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ 9  
ต้าบลหนองแกว  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 912 ตารางเมตร 

 178,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหาร 
สวนต้าบลหนองแกว 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9  ต้าบลหนองแกว  
อ้าเภอประจันตคาม ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความ
เหมาะสมและเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

95 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 ต้าบลหนอง
แกว  อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 912 ตารางเมตร 

 350,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหาร 
สวนต้าบลหนองแกว 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 ต้าบลหนองแกว  
อ้าเภอประจันตคาม ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความ
เหมาะสมและเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 24/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูที่ 10  
ต้าบลหนองแกว  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช 
Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร 

 499,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลหนองแกว 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 ต้าบลหนองแกว 
อ้าเภอประจันตคาม ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความ
เหมาะสมและเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

97 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบานนา  
หมูที่ 12 บานโคกบาน  
ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ความกวาง 4.00 เมตร  ยาว 220.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร  ลง
ดินลูกรังไหลทางตามสภาพ  จ้านวน  35.00 
ลูกบาศก์เมตรจ้านวน 1 สาย 

 495,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงโครงการไมไดแสดงถึง
เหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนตามที่จังหวดัจัดล้าดับ
ความส้าคัญมา 

  

98 กอสรางลงดินลูกรังไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบาน หมูที่ 13 
บานคลองแกมช้้า  
ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ลงดินลูกรังไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมูบาน  กวาง  0.50 เมตร ยาว 
4,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 

 462,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการลงดินลูกรัง
ไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไมได
แสดงถึงเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนตามที่จังหวัด
จัดล้าดับความส้าคัญมา 

  

99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานนางสลักจิตร 
- ที่ท้าการกองทุนหมูบาน 
หมูที่ 17 บานยาง 
 ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
ความกวาง 4.00 เมตร  ยาว 178.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 712.00 ตารางเมตร  ลง
ดินลูกรังไหลทางตามสภาพ  จ้านวน 60.00 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 สาย 

 406,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงโครงการไมไดแสดงถึง
เหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนตามที่จังหวดัจัดล้าดับ
ความส้าคัญมา 

  

100 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บานหนองกวาง หมูที ่16  
ต้าบลค้าโตนด   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบานหนองกวาง หมูที ่16  
ต้าบลค้าโตนด  อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
0.870 กิโลเมตร  

 1,245,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึง
โครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 25/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บานหนองคุม-บานคลอง
กานเหลือง หมูที ่11  
ต้าบลค้าโตนด   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบานหนองคุม-บานคลอง
กานเหลือง หมูที ่11 ต้าบลค้าโตนด 
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,190 กิโลเมตร  

 1,703,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซ่ึงโครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

102 ปรับปรุงไหลทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ชะอม หมูที ่2   
ต้าบลสะพานหิน  
อ้าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ปรับปรุงไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานชะอม หมูที่ 2  ต้าบลสะพานหิน 
อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ีโดยกอสราง
ไหลทางขางละ 1 เมตร กวาง 1 เมตร  
ยาวขางละ 300 เมตร รวมเป็น 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา  
600 ตารางเมตร 

 404,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลสะพานหิน 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายไหล
ทางถนน ซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงฟื้นฟู
เศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 
  

  

103 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บานระเบาะนา จากถนน
สาย 3079 ถึงหนาโรงงาน
ทาคาเนะ   
ต้าบลกรอกสมบูรณ์   
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บานระเบาะนา จากถนนสาย 3079 
ถึงหนาโรงงานทาคาเนะ โดยแบงเป็น 2 ชวง 
ชวงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตขนาด 6 เมตร ยาว 1,986 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไมมีไหลทาง ชวงที่ 2 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรึต
ขนาด 4 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไมมีไหลทาง 

 4,913,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไมชัดเจนใน
ความเหมาะสมและจ้าเป็นเรงดวนส้าหรบัด้าเนิน
โครงการ 

  

104 กอสรางลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเกาะสมอ หมูที่ 
15 บริเวณรอบสวนสุขภาพ 
ต้าบลหัวหวา  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
21.40 เมตร ยาว 47.20 เมตร หนา 0.12 
เมตร พื้นที่ด้าเนินการไมนอยกวา 987.00 
ตารางเมตร 

 479,930  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลหัวหวา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 26/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหายโศก หมูที ่4 
จากบานนายจ้ารัส เจนะถึง
ที่นายพล  
ต้าบลหัวหวา  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนกวาง 4 เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด้าเนินการไมนอยกวา  
976 ตารางเมตร 

 497,370  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลหัวหวา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหวัหา หมูที่ 6 
จากทางหลวงหมายเลข
3070 ถึงหนองปากกวาง  
ต้าบลหัวหวา  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนกวาง 4 เมตร ยาว 229 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ด้าเนินการไมนอยกวา  
916 ตารางเมตร 

 467,850  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลหัวหวา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน 

  

107 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
ซอยบิ๊กซีมินิ หมูที ่7  
ต้าบลทาตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ตกิไมนอยกวา  
600 ตารางเมตร  

 228,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลทาตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนแอสฟัลท์ติกซึ่งโครงการไมไดแสดงความ
เหมาะสมและเหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

108 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
ซอยบานนายชลูดคุมมา  
หมูที่ 7  ต้าบลทาตูม  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนแอสฟัลท์ตกิ กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ตกิไมนอยกวา  
1,310 ตารางเมตร  

 495,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลทาตูม 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนแอสฟัลท์ติกซอยบานนายชลูด คุมมา หมูที่ 7  
ต้าบลทาตูม อา้เภอศรีมหาโพธ ิ ซ่ึงโครงการไมได
แสดงความเหมาะสมและเหตุผลความจา้เป็น
เรงดวนที่ชัดเจน 

  

109 กอสรางหองสุขาตลาด
ประชารัฐทองถิ่นสุขใจ 
(ตลาดสีเขียว) ต้าบลกบินทร์ 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางหองน้้าสาธารณะตลาด Green 
Market (ตลาดสีเขียว) ขนาดกวาง  7.00 
เมตร  ความยาว  8.00 เมตร บริเวณหมูที่ 2 
บานทุงแฝก ต้าบลกบินทร์  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี 

 500,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกบินทร ์

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
หองสุขาตลาดประชารัฐ ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและจา้เป็นเรงดวนส้าหรับการด้าเนิน
โครงการ  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 27/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

110 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเลน
ทางน้้า เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน หนองพัง
งาย หมูที ่12 บานริมน้้า  
ต้าบลกบินทร์ อา้เภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเลนทางน้้า เพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน หนองพังงาย 
หมูที่ 12 บานริมน้้า 

 485,245  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกบินทร ์

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและความ
คุมคา เนื่องจากไมไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อดังกลาว รวมทั้งไม
ชัดเจนในลักษณะของสวนน้้าและแนวทางการ
บริหารจัดการสวนน้้าดังกลาว นอกจากนี้ไมชัดเจน
แสดงใหเห็นถึงความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับการ
ด้าเนินโครงการ  

  

111 สงเสริมการทองเท่ียวสูความ
เป็นอยูที่ดีเชิงนิเวศน์เกษตร
อินทรีย์อยางยั่งยืน   
ต้าบลลาดตะเคียน  
อ้าเภอกบินทร์บุร ี  
จังหวัดปราจีนบุร ี

พัฒนาการทองเท่ียวในพื้นที่ใหเกิดประโยชน์ 
และน้ารายไดสูชุมชน 

 427,700  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลสระบัว 2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ
รถรางน้าเที่ยวขนาด 14 ที่นั่ง และอบรมมัคคุเทศก์  
ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและความคุมคา
ส้าหรบัด้าเนินโครงการ งบประมาณสวนใหญเป็น
การจัดซ้ือรถราง อีกทั้งไมชัดเจนในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์และการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝึกอบรม 

  

112 กอสรางโดมหลังคา หมู 10 
บานหัวดงไชยมัน  
ต้าบลประจันตคาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางโดมหลังคา หมู 10 บานหัวดงไชย
มัน ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุร ีขนาดกวาง 9 เมตร  
ยาว 30 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 270 
ตารางเมตร 

 418,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลประจันตคาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางโดม
หลังคา  ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและจ้าเป็น
เรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

113 กอสรางสวนสุขภาพภายใน
หมูบานพรอมติดตั้งไฟฟูาโซ
ลาเซลล์ ต้าบลโพธิ์งาม 
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางสวนสุขภาพภายในหมูบานพรอม
ติดต้ังไฟฟูาโซลาเซลล์  พรอมติดตั้งชุด
อุปกรณ์ออกก้าลังกายกลางแจง   
จ้านวน 5 ชุด จ้านวน 1 แหง  

 212,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
โพธิ์งาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งชุด
อุปกรณ์ออกก้าลังกายและติดต้ังโคมไฟโซลาเซลล์ 
ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและความคุมคาใน
การด้าเนินโครงการ ไมไดแสดงใหเห็นถึงความ
เช่ือมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นและ
ชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นถึงความ
จ้าเป็นเรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

114 ปรับปรุงโดมทรัพย์อุไร หมูที ่ 
6  บานอินทร์ไตรย์  
ต้าบลโพธิ์งาม  
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

เทคอนกรีตพื้นกวาง  20.00 เมตร  
ยาว  25.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
500 ตารางเมตร 

 379,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบล 
โพธิ์งาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการกอสราง
ลานคอนกรีต ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสมและ
ความคุมคาส้าหรับด้าเนินโครงการ เนื่องจากไมได
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระดับทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งไมไดแสดง
ใหเห็นถึงความจ้าเป็นเรงดวนส้าหรับด้าเนิน
โครงการ 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 28/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

115 ปรับปรุงศาลาประชาคม  
หมูที่  12  บานโคกบาน  
ต้าบลโพธิ์งาม   
อ้าเภอประจันตคาม  
จังหวัดปราจีนบุร ี

ตอเติมอาคารศาลาประชาคม  กวาง  6.00 
เมตร  ยาว  8.00 เมตร  สูง  3.00 เมตร  
จ้านวน  1  หลัง 

 380,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลโพธิ์งาม 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตอเติม
อาคารศาลาประชาคม ซ่ึงไมชัดเจนในความ
เหมาะสมและความคุมคาส้าหรับด้าเนินโครงการ 
ไมไดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับทองถิ่นและชุมชนที่ชัดเจน  
อีกทั้งไมไดแสดงใหเห็นถึงความจ้าเป็นเรงดวน
ส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

116 สรางหอกระจายขาวของ
หมูบาน หมูที่ 2 ต้าบล
กระทุมแพว อ้าเภอบาน
สราง จังหวัดปราจีนบุรี   

สรางหอกระจายขาวของหมูบาน หมูที่ 2 
ต้าบลกระทุมแพว อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี จ้านวน 1 แหง  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางปลารา 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน เพื่อเป็นชองทางในการ
รับรูขาวสารของราชการกับประชาชน ซ่ึงไมมีความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ 
และเพิ่มรายไดในระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใช
งบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น 

  

117 ติดต้ังเสียงตามสาย หมูที่ 1 
ต้าบลสัมพันธ์ ตา้บลศรีมหา
โพธ ิอ้าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี 

ติดต้ังเสียงตามสาย หมูที ่ 1 ต้าบลสัมพันธ์ 
ต้าบลศรีมหาโพธ ิ อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ีประกอบดวยสายดรอป
วายด ์3500 เมตร ล้าโพงฮอล์ 14 ดอก  
ยูนิตฮอล์ 14 ตัว ตุ฿กตาแขวนสาย 70 ตัว รี
ซีฟเวอร์ 14 ตัว POWER ขยาย 1,500 
watt ตูเหล็กใส POWER 1 ชุด ชุดไมค์ลอย 
1 ชุด น็อตยึดล้าโพง 8 นิ้ว 60 ตัว 

 203,800  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหาร 
สวนต้าบลศรีมหาโพธ ิ

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการติดตั้งเสียง
ตามสาย ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยงการ
สรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดในระดับ
ทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจากแหลง
งบประมาณอื่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

118 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค์ บานทายดง
(ตลาดน้้า 4 ภาษา) หมูที ่4 
ต้าบลสัมพันธ์ ตา้บลดง
กระทงยาม อ้าเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกวาง 
20 เมตร ยาว  42 เมตร  จ้านวน  1 หลัง 

 2,636,700  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลดงกระทงยาม 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
อาคารอเนกประสงค์ เป็นการกอสรางอาคารใหม 
ซ่ึงไมชัดเจนในแนวทางในการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงที่แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุมอาชีพอยางชัดเจน รวมทั้งไมชัดเจนใน
ความจ้าเป็นเรงดวนในการกอสรางอาคารดังกลาว  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 29/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

119 ซอมสรางถนนลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (โดยวิธ ี
Pavement In-Place 
Recycling) สายบานคลอง
เจาแรง หมูที่ 12 ต้าบลเขา
ไมแกว-บานดงขวาง หมูที่ 
12 ต้าบลยานรี อ้าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete (โดยวธิ ีPavement 
In - PlaceRecycling) กวาง 6 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ไมมีไหลทาง) จาก กิโลเมตรที่ 
0+000-0+900 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 

 3,074,000  องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

องค์การบริหารสวน
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete 
สายบานคลองเจาแรง ซ่ึงโครงการไมไดแสดงถึง
เหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนตามที่จังหวดัจัดล้าดับ
ความส้าคัญมา 
  

  

120 งานปรับปรุงระบบผลิต
น้้าประปาเทศบาลต้าบล
บานสราง ตอเนื่องจาก
ของเดิม หมูที่ 6 ต้าบลบาน
สราง อ้าเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปาเทศบาลตา้บล
บานสรางตอเนื่องจากของเดิม หมู 6 ต้าบล
บานสราง อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี อาทิ งานวางทอ ปรับปรุงถังกวน
ชา ถังดักตะกอน โรงสูบน้้าดิบ โรงสูบ
น้้าประปา โรงจายสารเคมี งาน
เครื่องจักรกลและงานไฟฟูา  

 14,160,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

เทศบาลต้าบลบานสราง 1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ระบบผลิตน้้าประปาเทศบาลตา้บลบานสราง 
ตอเนื่องจากของเดิม ซ่ึงไมชัดเจนในความเหมาะสม
ของการด้าเนินงาน เนื่องจากไมสามารถแสดงให
เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชมุชนที่
ชัดเจน  

  

121 ปรับปรุงผิวจราจรเป็น 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 
5 บานคลองประดู จากสาม
แยกบริเวณทางโคงวัดทุง
ประพาสมาถึงบริเวณเขต
บานรอยตรีประสาร   
ชานชิต ต้าบลกรอกสมบูรณ์  
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

ปรุงปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไมมีไหลทาง พรอมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ จ้านวน 1 ปูาย 

 2,459,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุงผิว
จราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงไมชัดในความ
เหมาะสมและจา้เป็นเรงดวนส้าหรับด้าเนินโครงการ 

  

122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 จากสุดถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
เขตที่ติดผูใหญสนิท  ภูเดช 
มาชนถนนลาดยางสายบาน
ระเบาะนา - ทุงประพาส  
ต้าบลกรอกสมบูรณ์   
อ้าเภอศรีมหาโพธ ิ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่คอนกรีต 14,850 ตารางเมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร พรอมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ปูาย 

 8,113,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลกรอกสมบูรณ์ 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไมไดแสดงถึง
เหตุผลความจ้าเป็นเรงดวนตามที่จังหวดัจัดล้าดับ
ความส้าคัญมา 
  

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 30/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

123 กอสรางถนนลาดยางพรอม
ไหลทาง เสนฝายน้้าลน หมู
ที่ 9 บานโปุงกะพอผาน หมู
ที่  11  บานวังตะพาบ ถึง 
บานนายซิม หมูที ่ 12  บาน
หนองสองตอน เช่ือมตอบาน
คลองสมบูรณ์ ต้าบลหัวหวา 
ต้าบลหนองโพรง อ้าเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

กอสรางถนนลาดยาง ระยะทางกวาง 6  
เมตร ยาว  4,265  เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร  ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 1  เมตร  
หรือพื้นผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
34,120  ตารางเมตร  

 16,385,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลหนองโพรง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสราง
ถนนลาดยางพรอมไหลทาง ซ่ึงไมแสดงใหเห็นถึง
การเชื่อมโยงฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่
ชัดเจนและไมไดแสดงเอกสารการอนุญาตใชพื้นที่
ปุาสงวน  

  

124 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บานหนองกะยัง ซอย 1 -
บานทุงนางาม หมู8 ต้าบล
ค้าโตนด อ้าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุร ี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบานหนองกะยัง
ซอย 1 - บานทุงนางาม ค้าโตนด ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 0.610 กิโลเมตร ตาม
แบบก้าหนด 

 1,085,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลค้าโตนด 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการเสริมผิว
จราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึง
โครงการไมไดแสดงความเหมาะสมและเหตุผล
ความจ้าเป็นเรงดวนที่ชัดเจน 

  

125 หอกระจายขาว หมูที่ 1 
บานแหลมวน ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 1 บานแหลมวน 
ต้าบลบางยาง อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์ 
 4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

126 หอกระจายขาว หมูที่ 2 
บานหัวสะแก ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 2 บานหัวสะแก 
ต้าบลบางยาง อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 31/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 หอกระจายขาว หมูที่ 3 
บานบางยาง ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง  จงัหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 3 บานบางยาง ตา้บล
บางยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจนีบุรี  
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร 
 3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน เพื่อเป็นชองทางในการ
รับรูขาวสารของราชการกับประชาชน ซ่ึงไมมีความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ 
และเพิ่มรายไดในระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใช
งบประมาณจากแหลงงบประมาณอื่น 

  

128 หอกระจายขาว หมูที่ 4 
บานบางไซร์ ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 4 บานบางไซร์  ต้าบล
บางยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจนีบุรี 
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

129 หอกระจายขาว หมูที่ 5 
บานวัด ตา้บลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 5 บานวัด ต้าบลบาง
ยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน 
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

130 หอกระจายขาว หมูที่ 7 
บานไร ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 7 บานไร ต้าบลบาง
ยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุร ี
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

131 หอกระจายขาว หมูที่ 8 
บานทาชาง  ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 8 บานทาชาง  ต้าบล
บางยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจนีบุรี 
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน  

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  



 ไมเห็นควรสนับสนุน ปราจีนบุรี หนา 32/32 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

132 หอกระจายขาว หมูที่ 9 
บานบางอีร้า  ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง  จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 9 บานบางอีร้า ตา้บล
บางยาง อา้เภอบานสราง จังหวัดปราจนีบุรี 
ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน 

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

133 หอกระจายขาว หมูที่ 12 
บานหัวดอน ต้าบลบางยาง 
อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 12 บานหวัดอน 
ต้าบลบางยาง อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน 

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เชื่อมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

134 หอกระจายขาว หมูที่ 13 
บานคลองโพธิ ์ 
ต้าบลบางยาง  
อ้าเภอบานสราง  
จังหวัดปราจีนบุร ี

หอกระจายขาว หมูที่ 13 บานคลองโพธิ ์
ต้าบลบางยาง อ้าเภอบานสราง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดวย  
1.คาหอกระจายขาวหมูบาน  
2.คาเครื่องจักร  
3.คาครุภัณฑ์  
4.คาแรงงาน 

 210,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางยาง 

1) หนวยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชน  ควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

135 ติดต้ังเสียงตามสายแบบไร
สาย หมูที ่8 
บานคลองหัวเสือ  
ต้าบลบางแตน  
อ้าเภอบานสราง  
จังหวัดปราจีนบุร ี  

ติดต้ังเสียงตามสายแบบไรสายระบบ UHF 
420.200 MHz ก้าลังสง 1-5 W หมูที่ 8 
บานคลองหัวเสือ ต้าบลบางแตน  
อ้าเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  

 250,000  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

องค์การบริหารสวน
ต้าบลบางแตน 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุม
วิสาหกจิ กลุมอาชีพ 

กลุมผูดอยโอกาส กลุม
เปราะบาง ผูสูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการกอสรางหอ
กระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงไมมีความชัดเจนในการ
เช่ือมโยงการสรางงานสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใน
ระดับทองถิ่นและชุมชนควรใชงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณอื่น 

  

รวม 135 โครงการ 244,199,761  
 

 

 



สรุปผลการพิจารณาขอ้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดบัพ้ืนที ่ครั้งที ่3

จังหวัดสระแก้ว

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564



สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ : จังหวัดสระแก้ว 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

จังหวัด 
กรอบวงเงินจัดสรร 

(บาท) 
ข้อเสนอโครงการของจังหวัด เห็นควรสนับสนุน ไม่เห็นควรสนับสนุน 

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

สระแก้ว 626,875,158 286 626,711,353 108 303,657,331 178 323,054,022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่เห็นควรสนับสนุน 
 



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 1/54 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการทีเ่ห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชุมชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสระแก้ว 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก 
บิ๊กอุยในบอ่ดิน 

อบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอยุ 
ในบ่อดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
อาทิ พันธุ์ปลา อาหารปลา ปูนขาว  

171,280 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานประมง 
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการยกระดับประสิทธภิาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร โดยฝึกอบรม
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอ่ดิน เพื่อลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรในหมู่ 3 ต าบลวังน้ าเย็น 30 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  
3. หน่วยงานปรับลดงบประมาณการสนบัสนุน
ปัจจัยการผลิต ลดลง 3,600 บาท คงเหลือวงเงินที่
เห็นควรสนับสนุน 167,680 บาท  

        167,680  

2 พัฒนาทักษะอาชีพใหก้ับ
ประชาชนผู้ว่างงานและ
ผู้สนใจในจังหวัดสระแก้ว 

พัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนผู้ว่างงาน
และผู้สนใจในจังหวัดสระแกว้ จ านวน 7 
หลักสูตร ๆ ละ 40 คน 75 ชั่วโมง จ านวน
สาขาละ 2 รุ่นประกอบด้วย งานมุ้งลวด
อลูมิเนียม งานเครื่องปรับอากาศ งานชา่ง
ติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร งานติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม งานช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ งานการสร้างส่ือขาย 
สินค้าออนไลน์ งานการประดิษฐ์ดอกไม้ 
จากวัสดุธรรมชาต ิ 

995,750 จังหวัดสระแกว้ วิทยาลยัเทคนิค
สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
โดยฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน จ านวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย  
งานมุ้งลวดอลูมิเนียม งานเครื่องปรับอากาศ  
งานช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร งานติดต้ังจานรับ
สัญญาณดาวเทียม งานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
งานการสร้างส่ือขายสินค้าออนไลน์ งานการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาต ิกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนผู้ว่างงาน 560 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   
     

        995,750  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In Place 
Recycling สายทางหลวง
ท้องถิ่น สก.ถ. 10010  
สายบ้านเมืองไผ่ ต าบลเมือง
ไผ ่อ าเภออรัญประเทศ  
ถึงบ้านหนองหอย  
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต โดยวิธ ีPavement In Place 
Recycling สายทางหลวงท้องถิ่น  
สก.ถ. 10010 สายบ้านเมืองไผ่ ต าบลเมืองไผ่  
อ าเภออรัญประเทศ ถึงบ้านหนองหอย  
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้ง
ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 
3,450.00 เมตร 

13,870,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (มะม่วง ยางพารา  
มันส าปะหลัง ทุเรียน อ้อย ข้าวโพด) และสัญจรของ
ประชาชน เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่ง 2 ต าบล  
คือ ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ และ 
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,740 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที 

    13,870,000  

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In 
Place Recycling สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 348  
ที่บ้านหนองติม ต าบลทัพราช 
เช่ือมบ้านโคกปราสาท 
ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
โดยวธิี Pavement In Place Recycling 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 348  
ที่บ้านหนองติม ต าบลทัพราช  
เช่ือมบ้านโคกปราสาท ต าบลทัพไทย  
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
ระยะทางยาว 2,100.00 เมตร  

8,830,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย ข้าวโพด) และสัญจรของประชาชน เป็นเส้นทาง
เช่ือมระหว่าง 2 ต าบล คือ ต าบลทับราช และ 
ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,361 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      8,830,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า  
หมู่ที่ 14 สายกลุ่มบ้าน
ประชารัฐ ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14  
สายกลุ่มบา้นประชารัฐ ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

4,630,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่ง
ทางการเกษตร (ขา้ว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) 
และสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น 
ประชาชนและเกษตรกร 1,720 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

     4,630,000  

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต สายแยกจากถนน
หลวงชนบท สก 2002  
เข้าหมู่ที่ 12 บ้านห้วยใหญ่  
(เส้นคลองหอย) เช่ือม 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขา 
ต าบลท่าเกษม  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายแยกจากถนนหลวงชนบท  
สก 2002 เข้าหมู่ที่ 12 บ้านหว้ยใหญ ่ 
(เส้นคลองหอย) เชื่อมหมู่ที ่3 บ้านหนองนกเขา 
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแกว้ ชว่งที่ 1 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 900.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 800.00 เมตร  
รวมระยะทางยาว 1,700.00 เมตร 

8,530,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เพื่อการขนส่งทางการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด มะม่วง ยางพารา มันส าปะหลัง ส้มโอ 
กระท้อน ไผ่ตง) และสัญจรของประชาชน เป็น
เส้นทางเช่ือมระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 12  
และหมู่ที่ 3 ต าบลท่าเกษม กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,654 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      8,530,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ที่ถนนเทศบาล 
สก.ถ. 13016  
บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 13  
ถึงบ้านคลองสารพา หมู่ที ่7  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ที่ถนนเทศบาล สก.ถ. 13016 
บ้านมิตรสัมพันธ ์หมู่ที ่13 ถึงบ้านคลองสารพา 
หมู่ที่ 7 ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,725.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 10,350 
ตารางเมตร  

8,570,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง มะมว่ง ขนุน กระท้อน ไผ่ตง และล าไย) 
และสัญจรของประชาชน เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่ง 
2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 7 ต าบลวังน้ าเย็น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,418 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      8,570,000  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านการบินไทย 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 7 ต าบลไทรเดี่ยว 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 7 ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
1,565.00 เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  

6,060,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่ง
ทางการเกษตร (ขา้วโพด มันส าปะหลัง อ้อย  
ถั่วเหลือง ขนุน กระท้อน ล าไย) และสญัจรของ
ประชาชน เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่ง 2 หมู่บ้าน  
คือ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 7 ต าบลไทรเดี่ยว 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
1,325 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  

     6,060,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 5/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านทรัพย์ทรายทอง -  
บ้านคลองทราย หมู่ที ่8  
ต าบลวังสมบูรณ์  
อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบา้นทรัพย์ทรายทอง -  
บ้านคลองทราย หมู่ที ่8 ต าบลวังสมบูรณ์  
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 2,800 เมตร 
  

9,490,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
อ้อย ถั่วเหลือง มะม่วง ล าไย) และสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,219 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      9,490,000  

10 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด - 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าแกว้ 
ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผวิแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด - หมู่ที่ 9  
บ้านหนองหญา้แกว้ ต าบลโคกสูง  
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
4,100 เมตร หนา 0.05 เมตร  

11,140,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย ข้าวโพด) และสัญจรของประชาชน เป็น
เส้นทางเช่ือมระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และ 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 1,111 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

    11,140,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายจากบ้านน้ าอ้อม  
หมู่ที่ 10 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ ์เช่ือมถนน
ทางหลวงชนบท สก 3008 
ที่บ้านเขาจาน หมู่ที ่8 
ต าบลท่าเกวยีน  
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายจากบ้านน้ าอ้อม หมู่ที ่10 ต าบลเขา
สามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์เช่ือมถนนทาง
หลวงชนบท สก 3008 ที่บ้านเขาจาน  
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเกวยีน อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
2,900.00 เมตร 

13,490,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าว ขา้วโพด  
มันส าปะหลัง ออ้ย ถั่วเหลือง มะม่วง ขนุน ส้มโอ 
ไผ่ตง) และสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,714 คน เป็นเส้นทาง
เช่ือมระหว่าง 2 ต าบล คือ ต าบลเขาสามสิบ  
อ าเภอเขาฉกรรจ ์และต าบลทา่เกวยีน  
อ าเภอวัฒนานคร  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

    13,490,000  

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 
3366 ที่บ้านอาจารย์จ ู 
หมู่ที่ 10 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 
3366 ที่บ้านอาจารย์จ ูหมู่ที่ 10  
ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวจราจร กว้าง  
6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 
1,200.00 เมตร  

4,230,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
เพื่อการขนส่งทางการเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย มะม่วง ขนุน ส้มโอ กระทอ้น) และสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเปา้หมายเป็นประชาชนและ 
เกษตรกร 1,282 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      4,230,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ไทร 
(หลวงปูว่ัง) เชื่อมถ้ าน้ าเขาศิวะ 
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านกลุ่มตาขวัญ 
หมู่ที่ 6 ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ไทร (หลวงปู่วัง) 
เชื่อมถ้ าน้ าเขาศิวะ หมู่ที ่1 ถึงบ้านกลุ่มตาขวัญ 
หมู่ที่ 6 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดผิวถนนจราจรกวา้ง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
3,000.00 เมตร  

9,450,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน โดยกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ าน้ าเพชรโพธิไ์ทร  
และถ้ าน้ าเขาศิวะ อ าเภอคลองหาด และการขนส่ง
ทางการเกษตร (ขา้วโพด มันส าปะหลัง อ้อย) 
รวมทั้งการสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,416 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

     9,450,000  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลุ่มบ้านหนอง
กระตุ้ม หมู่ที่ 3  
ต าบลศาลาล าดวน  
เช่ือมบ้านทุ่งพลวง หมู่ที ่4 
ต าบลสระขวัญ  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้     

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่ม
บ้านหนองกระตุ้ม หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาล าดวน  
เช่ือมบ้านทุ่งพลวง หมู่ที ่4 ต าบลสระขวัญ  
อ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  
ระยะทางยาว 3,150.00 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 18,900.00 
ตารางเมตร  

11,630,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่ง
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด มันส าปะหลัง มะม่วง 
ส้มโอ กระทอ้น ไผ่ตง) และสัญจรของประชาชน 
เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่าง 2 ต าบล คือ 
ต าบลศาลาล าดวน และต าบลสระขวญั 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,994 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

    11,630,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

15 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต ที่ถนน
เทศบาล บ้านชัยณรงค์  
หมู่ที่ 11 ถึงบ้านภูเวียง  
หมู่ที่ 12 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต ที่ถนนเทศบาล  
บ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านภูเวยีง  
หมู่ที่ 12 ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเยน็ 
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 16,200 ตารางเมตร 

9,844,400 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น 

เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อการขนส่งทางการเกษตร 
(มันส าปะหลัง ขา้วโพด อ้อย ล าไย มะมว่ง พืชผัก 
เช่น ผักชี ผักกาด กล้วย) และสัญจรของประชาชน 
เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 
และหมู่ที่ 12 ต าบลวังน้ าเย็น กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,041 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      9,844,400  

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต ที่ถนน
เทศบาล สก.ถ.13015  
บ้านเกศแกว้ หมู่ที ่4  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต ที่ถนนเทศบาล  
สก.ถ.13015 บ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่10,200 ตารางเมตร 

7,562,000 เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อการขนส่งทางการเกษตร 
(มันส าปะหลัง ขา้วโพดอ้อย ล าไย มะมว่ง พืชผัก 
เช่น ผักชี ผักกาด กล้วย) และสัญจรของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 777 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      7,562,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 9/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลุ่มกุดคุ้ม- 
กลุ่มเนินนางาม บา้นเขามะกา 
หมู่ที่ 15 ต าบลศาลาล าดวน  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายกลุ่มกุดคุ้ม-กลุ่มเนินนางาม บา้นเขามะกา 
หมู่ที่ 10 ต าบลศาลาล าดวน  
อ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1,572.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 7,860 ตารางเมตร 

4,500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาล าดวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,435 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

      4,500,000  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในต าบลคลองน้ าใส 
หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง 
ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ต าบลคลองน้ าใส หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง  
ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 5,160 ตารางเมตร  

3,228,100 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้ าใส 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการขนส่ง
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง และผลไม้) 
และการสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 2,000 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      3,228,100  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 10/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเล่ือมใต้ ไปหมู่ที่ 4 
บ้านเขาเลื่อม ต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเล่ือมใต้ ไปหมู่ที่ 4 บ้านเขาเล่ือม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
12,000 ตารางเมตร    

7,751,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลคลอง
หาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เหน็ควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกเพื่อการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน (ถ้ าค้างคาว) รวมทั้งเพื่อการขนสง่ทาง
การเกษตร (มันส าปะหลัง) กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 16,200 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที  

      7,751,000  

20 ขุดสระน้ าดิบ โคกกลาง  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด  
ต าบลห้วยโจด   
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดสระน้ าดิบ โคกกลาง หมู่ที ่1 บ้านห้วย
โจด  ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร   
จังหวัดสระแกว้ ขนาดพื้นที่ปากสระ  
34,000 ตารางเมตร ลึก 4 เมตร  
ความลาดเอียง 1:1  หรือปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 129,462 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ าฯเข้าสระจ านวน 3 จุด   

5,521,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
โดยขุดสระน้ าดิบ เพื่อพัฒนาแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ
การเกษตร (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และ
การอุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 2,036 คน พื้นที่เกษตร 854 ไร่  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

     5,521,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็ สายคลองสิบสาม–  
หนองโกวิทย์ - ดอนดินแดง  
หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ  
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
สิบสาม – หนองโกวิทย์ - ดอนดินแดง  
หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,485 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,910 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร  

7,579,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง ผลไม้ และ
แครอท) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 8,200 คน  
เกษตรกร 1,250 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      7,579,000  

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสายบา้นนาบน - 
คลองแก หมู่ที่ 7 บ้านนาบน 
ต าบลเขาฉกรรจ ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสายบ้านนาบน - คลองแก หมู่ที ่7  
บ้านนาบน ต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
8,280 ตารางเมตร  

6,200,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาฉกรรจ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง ผลไม้)  
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
1,250 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

      6,200,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
บ้านวังทรัพย ์ต าบลวังทอง  
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวังทรัพย ์5 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร   

6,932,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวังทอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร พืชผลทางการเกษตร (ล าไย ข้าวโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา มะมว่ง ไม้ดอกไม้ประดับ)  
พืชผักสวนครัว และการปศุสัตว์ (การเลี้ยงโคเนื้อ 
โคนม ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด สุกร) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 920 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

      6,932,000  

24 ขุดลอกคลองบ้านโคกไพล  
(คลองห้วยยาง) หมู่ที่ 7  
ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้ 

 ขุดลอกคลองบ้านโคกไพล (คลองห้วยยาง)  
หมู่ที่ 7 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ 
มีปริมาณดินชุดไม่น้อยกวา่ 10,040 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันคลอง
ทั้งสองข้าง   

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านโคกไพล (คลองห้วยยาง) หมูท่ี่ 7  
ต าบลทัพราช เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ 
ท าการเกษตร ในพื้นที่ท าเกษตรกร 393 ไร่ ท าสวน 
125 ไร่ (ข้าว ขา้วโพด ออ้ย มันส าปะหลัง) และการ
อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,036 
คน 285 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านมติที่ประชุมอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

        500,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

25 ขุดลอกคลองแก้มลิง หมู่ที่ 2 
ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองแก้มลิง หมู่ 2 ต าบลโคกสูง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดกวา้ง 
25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 21,750 ลูกบาศก์เมตร  

1,424,800 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโคกสูง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองแก้มลิง หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสูง เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร ในพื้นที่ท าการเกษตร 
ท าสวน 89 ไร่ (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) 
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 4,500 คน เกษตรกร 
2,200 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว   

      1,424,800  

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 จวนผู้ว่าฯ 
หมู่ที่ 9 บ้านหัวกุญแจ 
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 
จวนผู้วา่ฯ หมู่ที่ 9 บ้านหัวกุญแจ  
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแกว้ ถนนกวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 5,200 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 1.00 เมตร  

5,000,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเกษม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนา
ถนนในการขนส่งสินค้าการเกษตรไปยังตลาดรับซ้ือ
สินค้าทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) 
และอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
337 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      5,000,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนประดู่ 
ต าบลไทรเดี่ยว  
อ าเภอคลองหาด –  
บ้านเขาจาน ต าบลท่าเกวียน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนประดู่ ต าบลไทรเดี่ยว  
อ าเภอคลองหาด - บ้านเขาจาน ต าบลท่าเกวียน 
อ าเภอวัฒนานคร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  

1,955,407 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรเดี่ยว 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง ออ้ย ล าไย และ
ข้าวโพด) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
1,926 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ไดท้ันที   

      1,955,407  

28  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สก.ถ.62007  
(สายหนองหล่ม-บ้านบุกะสัง) 
ด้านหลังวัดสังคมมาวาส  
(วัดบุกะสัง) หมู่ที ่2-4  
ต าบลหนองแวง  
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สก.ถ.62007 
(สายหนองหล่ม-บ้านบุกะสัง ด้านหลัง 
วัดสังคมมาวาส (วัดบุกะสัง) หมู่ที่ 2-4 
ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
969 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,876 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังปรับตามสภาพพื้นที ่ 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   

2,112,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และปาล์ม) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 1,342 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,112,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งเจริญ  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ต าบลทุ่งเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  

486,300 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 550 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

        486,300  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ  
(ซอยกลางบ้าน)  
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านค่ายเจริญ (ซอยกลางบ้าน) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นทีห่รือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร   

490,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,030 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         490,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 16/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบอ่นไก ่ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 11 บ้านวังพัฒนา 
ต าบลวังสมบูรณ์  
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบอ่นไก่ 
ช่วงที่ 2 บ้านวังพัฒนา ต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  
กว้าง 5.00 เมตรยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,250.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร  

785,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัง
สมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร (อ้อย ข้าว 
มันส าปะหลัง และผลไม้ มะม่วง ล าไย) และอ านวย
ความสะดวกในการสัญจรของประชาชน อีกทั้ง
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 400 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         785,000  

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทองเจริญ หมู่ 12  
ต าบลทพัไทย อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้  

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทองเจริญ หมู่ 12 ต าบลทัพไทย  
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย  
0.50 เมตร  

1,460,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพไทย 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มันส าปะหลัง) และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 666 คน       
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

      1,460,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 17/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง  
สก.ถ.60010 สายทางบ้าน
หนองม่วง-บ้านโคกสว่าง  
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสสายทาง สก.ถ.60010 สายทางบ้าน
หนองม่วง-บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง  
จังหวัดสระแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 732 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

2,174,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม่วง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร  
(ข้าว มันส าปะหลัง) และอ านวยความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 2,762 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

      2,174,000  

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร 
ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่15 
บ้านเนินไทร ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

2,881,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระขวัญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตร) 
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 692 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,881,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 18/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 - 7  
(ซอยวัดหนองตะเคียน) 
ต าบลไทยอุดม  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 - 7  (ซอยวัดหนองตะเคียน)  
ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 980  เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  

2,718,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ
ผลไม้ ล าไย มะม่วง) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 1,059 คน 344 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,718,000  

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองปรือ  
หมู่ 2 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  
บ้านหนองปรือ ผวิจราจร 4.00 เมตร  
ความยาว 115.00 เมตร มีพื้นที่คอนกรตี
รวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง โดยใช้ลูกรังปิดขอบ  

300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และอ้อย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 870 คน เกษตรกร 435 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ 
พร้อมด าเนินการได้ทันที   

       300,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 19/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
(สายบ้านผู้ใหญ่น้ าผึ้ง- 
ธารน้ าไหล) หมู่ที่ 1  
บ้านคลองเจริญ  
ต าบลหนองหวา้   
อ าเภอเขาฉกรรจ ์  
จังหวัดสระแกว้   

 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด (สายบา้นผู้ใหญ่
น้ าผึ้ง-ธารน้ าไหล) หมู่ที ่1 บ้านคลองเจริญ 
ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15  เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

485,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนลกูรังบดอัด เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าว มันส าปะหลัง  
ข้าวโพด และผลไม้ ได้แก่ ล าไย มะม่วง เงาะ) และ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 733 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที    

         485,000  

38 ขยายเขตวางท่อน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 13  
บ้านวังเจริญ ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอวังสมบูณ์  
จังหวัดสระแกว้  

ขยายเขตวางท่อน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 
บ้านวังเจริญ วางท่อ HDPE 100 225 
มิลลิเมตร 8 นิ้ว (PN) ระยะทาง 4,500 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อและประตูน้ า  
จ านวน 2 จุด 

9,180,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขยาย
เขตวางท่อน้ าเพื่อการเกษตรจากอา่งเก็บน้ าคลอง
พระสถึง  เพื่อจัดหาน้ าจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ 
อ่างเก็บน้ าคลองพระสถึง ใช้ส าหรับการเกษตร 
(ข้าว ล าไย เล้ียงปลา) และการอุปโภคบริโภค 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร  
4,268 คน และเกษตรกร 2,500 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 
3. แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลองพระสถึง 

      9,180,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 20/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสสายทาง  
สก.ถ.60031 สายทางหนองแคน 
ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
สก.ถ.60031 สายทางหนองแคน ซอย 8  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.16 เมตร  

742,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองม่วง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร  (ข้าว มนัส าปะหลัง) 
และอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,461 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการพร้อมด าเนินการ 
ได้ทันที   

         742,000  

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกเจริญ ซอย 1 
เช่ือมต่อจากถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม - ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 4 
ต าบลศาลาล าดวน  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายโคกเจริญ ซอย 1 เช่ือมต่อจากถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลศาลาล าดวน 
อ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว  
ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง 228.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
912 ตารางเมตร  

499,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาล าดวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ยูคาลิปตัส ข้าว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง ปาล์ม) และพืชผัก อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 840 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         499,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 21/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

41 ขุดลอกสระอ่างเก็บน้ า 
บ้านโนนขึ้เหล็ก หมู่ที่ 6  
ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกสระอ่างเก็บน้ าบ้านโนนขึ้เหล็ก  
หมู่ที่ 6 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดพื้นที่กอ่นขุดลอก 
กว้าง 70.00 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตรหลังขุดลอก กว้าง 70.00 เมตร 
ยาว 120 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 16,500 ลูกบาศก์เมตร 

492,700 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผ่านศึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
สระอ่างเก็บน้ าบา้นโนนขึ้เหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบลผ่าน
ศึก เพื่อเป็นแหล่งกกัเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 463 คน และเกษตรกร 
150 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         492,700  

42 ขุดลอกคลองเกษตร  
หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม  
ต าบลคลองไก่เถื่อน   
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

 ขุดลอกคลองเกษตร หมู่ที ่10  
บ้านทับทิมสยาม ต าบลคลองไก่เถื่อน  
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
ขุดลอกคลอง กวา้ง 12.00 เมตร ลกึ 4.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 ยาว 300.00 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 12,800 ลูกบาศก์เมตร  

262,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม เพื่อเป็น
แหลง่กักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ขา้ว ขา้วโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 150 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว  

         262,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 22/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สก.ถ.57093 บ้านโนนผาสุกใต ้
หมู่ที่ 9 สายถนนลาดยาง
บ้านโนนผาสุกใต ้–  
วัดกองแกว้นพคุณ  
ต าบลหนองตะเคียนนอน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สก.ถ.57093 บ้านโนนผาสุกใต้ 
หมู่ที่ 9 สายถนนลาดยางบ้านโนนผาสุกใต้ - 
วัดกองแกว้นพคุณ ต าบลหนองตะเคียนนอน 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ขนาด
กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
0.40 เมตร จ านวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  

4,440,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะเคียน

บอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์ม 
และพืชผัก) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      4,440,000  

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ 
(ซอยข้างอนามัยคลองหินปูน) 
ต าบลคลองปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านค่ายเจริญ (ซอยขา้งอนามยัคลองหนิปนู) 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 857 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 4,285 ตารางเมตร 

2,549,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,030 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,549,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 23/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยวัดเนิน
สายฝน ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13 
ซอยวัดเนินสายฝน ต าบลพระเพลิง  
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร ไหล่ทางข้างละ 50 เซนติเมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตารางเมตร  

757,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย มันส าปะหลัง และข้าวโพด) 
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 199 คน และเกษตรกร 763 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         757,000  

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านคลองอึ่งด า ต าบลวังทอง 
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองอึ่งด า ต าบลวังทอง 
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ  
0.50 เมตร   

2,435,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวังทอง 1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (พืชผลทางการเกษตร ล าไย 
ข้าวโพด ออ้ย มันส าปะหลัง ยางพารา มะม่วง  
ไม้ดอกไม้ประดับ) พืชผักสวนครัว และการปศุสัตว์ 
(การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด สุกร)  
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 967 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,435,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 24/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านโคกเพร็ก ต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก ต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 163 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร   

497,523 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 800 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         497,523  

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - 
บ้านบะลันเตา หมู่ที่ 1 บ้าน
คลองนางชิง ต าบลท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
จากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม –  
บ้านบะลันเตา หมู่ที่ 1 บ้านคลองนางชิง 
ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแกว้ ถนนกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 

2,450,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเกษม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) ส่งเสริม
การท่องเท่ียว อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 500 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,450,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 25/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

49 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไผ่ 
หมู่ที่ 8 ต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไผ่ หมู่ที่ 8  
ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ โดยการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาวสันฝายกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  

498,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผ่านศึก 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองไผ่ หมู่ที่ 8 ต าบลผ่าน
ศึก เพื่อการกักเก็บน้ าบริเวณคลองบางไผ่ ส าหรับใช้
ทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) 
และการอปุโภคบริโภค มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 100 คน และ
เกษตรกร 50 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         498,000  

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฟาร์มววั หมู่ที่ 6 
บ้านเนินตะแบก  
ต าบลเขาสามสิบ  
อ าเภอเขาฉกรรจ ์ 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มวัว 
หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750  
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง  
0.50 เมตร 

5,987,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง ผลไม้)  
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน 8,200 คน และเกษตรกร 1,250 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      5,987,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 26/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสายโป่งคอม  
หมู่ที่ 5 ถึงคุ้มหนองดง  
ต าบลผกัขะ อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากสายโป่งคอม หมู่ 5 ถึงคุ้มหนองดง 
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,700 ตารางเมตร  

6,730,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักขะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 712 คน พื้นที่เกษตร  
137 ไร่ ท าสวน 105 ไร่  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      6,730,000  

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองตะเคียนชัย 
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที ่5  
ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

914,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 650 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         914,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 27/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

53 ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์ 
ต าบลเขาฉกรรจ ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จ ั
งหวัดสระแก้ว 

ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8  
บ้านพรสวรรค์ ต าบลเขาฉกรรจ์  
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาด
กว้าง 26 เมตร ยาว 118 เมตร ลึก 5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
11,990 ลูกบาศก์เมตร 

420,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาฉกรรจ ์

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ปลูกข้าว 
ข้าวโพด ออ้ย มันส าปะหลัง และผลไม้) และการ
อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 650 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         420,000  

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพญานาค หมู่ที่ 13 
บ้านเขาแหลมใน ต าบลวัง
สมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
พญานาค หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมใน  
ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 525 
เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 

1,966,400 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวัง
สมบูรณ์ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร (อ้อย ข้าว 
มันส าปะหลัง มะมว่ง ล าไย) และอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 500 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      1,966,400  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 28/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

55 ขุดลอกคลอง 
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร  
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยคันคลอง 
ทั้งสองข้าง 

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยขุดลอกคลองบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
ต าบลทัพราช เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับท า
การเกษตร พื้นที่เกษตรกร 296 ไร่ ท าสวน จ านวน 
95 ไร่ ได้รับประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชน 908 คน และเกษตรกร 243 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         500,000  

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลุ่มนาเหนือบ้าน
เนินสวนอ้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลศาลาล าดวน  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้ เช่ือมต่อ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ไปบ้านหนองอีซ้อ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายกลุ่มนาเหนอืบ้านเนินสวนอ้อย หมูท่ี่ 11 
ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแกว้ 
จังหวัดสระแกว้ เช่ือมต่อถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ไปบ้านหนองอีซ้อ ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 875  
ตารางเมตร 

497,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาล าดวน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ยูคาลิปตัส ขา้ว ข้าวโพด มนัส าปะหลัง 
และพืชผัก) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 847 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         497,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 29/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 - โรงโม่เก่า 
ต าบลไทยอุดม  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 6 - โรงโม่เก่า  
ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 640  เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

1,686,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยอุดม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว มันส าปะหลัง ข้าวโพด และ
ผลไม้ ล าไย มะม่วง) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 433 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      1,686,000  

58 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 3 บ้านท่าตาส ี
(สายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทา่ตาสี - 
บ้านท่าตาสี) ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3  
บ้านท่าตาส ี(สายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทา่ตาสี - บ้านท่าตาส)ี 
ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จงัหวัดสระแกว้  ผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.0 เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 480  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร 

300,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
951 คน และเกษตรกร 471 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         300,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 30/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายซับตะเคียน- 
ซับเกษม) บ้านซับเกษม
พัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซับ
ตะเคียน-ซับเกษม) บา้นซับเกษมพัฒนา  
หมู่ที่ 14 ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 860 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 3,440 ตารางเมตร 

2,145,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 1,608 คน เกษตรกร 152 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,145,000  

60 ขุดลอกคลองบ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 12 ต าบลทัพราช 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ต าบล
ทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ 
ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ยาว 650 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 13,900 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยแต่คันคลองทั้งสองข้าง  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ต าบลทัพราช  
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร พื้นที่
เกษตรกร จ านวน 420 ไร่ ท าสวน จ านวน 135 ไร่ 
ไดร้ับประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,399 คน 243 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว   

         500,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 31/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง (ซอยบา้น
หมอลาวัลย์) จากสะพาน - 
ไปจดถนน 359 หมู่ที่ 10 
บ้านค าเจริญ ต าบลทา่เกษม 
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
(ซอยบ้านหมอลาวัลย์) จากสะพาน - ไปจด
ถนน 359  หมู่ที่ 10 บ้านค าเจริญ ต าบลท่า
เกษม อ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,800 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 
เมตร 

2,950,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเกษม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร (อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 390 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      2,950,000  

62 ขุดสระน้ า หมู่ที่ 11 ต าบล
คลองไก่เถือ่น อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดสระน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว้ ลกึ 4.00 เมตร 
ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
8,000 ลูกบาศก์เมตร  

364,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
ด้วยการขุดสระน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลคลองไก่เถื่อน  
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร   
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง หนอ่ไม้)  
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 400 คน และ
เกษตรกร 150 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

        364,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 32/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน 
(ซอยสนามกีฬา)  
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านคลองหินปูน (ซอยสนามกีฬา)  
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวดัสระแก้ว ผวิจราจรกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 940 ตารางเมตร 

493,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง ล าไย) และข้าวโพด 
อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 636 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         493,000  

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางจากบ้าน 
นางสะอาด ก าลังมั่น - 
สะพาน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 
บ้านทุ่งพระ ต าบลทา่เกษม 
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
จากบา้นนางสะอาด ก าลังมั่น - สะพาน  
หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพระ ต าบลท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวัดสระแก้ว   
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,150 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

3,900,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเกษม 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1.  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (อ้อย และมันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 581 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      3,900,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 33/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งมหาเจริญ  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับเจริญ 
หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแกว้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,235 
ตารางเมตร 

748,900 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ออ้ย ข้าว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 610 คน 450 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         748,900  

66 ขุดลอกคลองอีเมฆ หมู่ที่ 1 
บ้านพระเพลิง ต าบลพระ
เพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกคลองอีเมฆ หมู่ที่ 1 บ้านพระเพลิง 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ยาว 2,000 เมตร กว้าง  
11 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตรความจุ 
ไม่น้อยกวา่ 48,000 ลูกบาศก์เมตร  

675,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองอีเมฆ หมู่ที่ 1 บ้านพระเพลิง ต าบลพระเพลิง 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร 
(ข้าวโพด ออ้ย ล าไย นาข้าว) และพืชผกัสวนครัว 
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 983 คน 
478 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         675,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 34/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

67 ขุดลอกคลองบ้านแสง หมู่ที่ 2 
ต าบลทัพเสดจ็ อ าเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแก้ว  

ขุดลอกคลองบ้านแสง์ หมู่ที ่2 ต าบลทัพ
เสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
คลองกว้าง 14.00 เมตร ยาว 550 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร   

500,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ขา้ว ขา้วโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว  

         500,000  

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังไทร - 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักหนาม 
ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านวังไทร - หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักหนาม 
ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
6.00 เมตร ระยะยาว 143.0 เมตร มีพืน้ที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
951 คน และเกษตรกร 471 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         500,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 35/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8  บ้านโพธิ์ทอง –  
หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 12 ต าบลวังใหม่  
บ้านวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง –  
หมู่ที่ 12 บ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
ต าบลวังใหม่ บ้านวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว  
790 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
3,950 ตารางเมตร  

2,442,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังใหม ่

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 2,146 คน และเกษตรกร 305 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที    

      2,442,000  

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทับลาดยาง หมู่ที่ 3 
บ้านวังยาว (ซอยหน้าอนามัย) 
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลาดยาง 
หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว (ซอยหน้าอนามยั)  
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที ่
ไม่น้อยกวา่ 930 ตารางเมตร 

492,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 914 คน และเกษตรกร 304 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         492,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 36/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

71 ขุดลอกคลองเจียงด า หมู่ที่ 3 
บ้านเจียงด า ต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองเจียงด า หมู่ที่ 3 บ้านเจียงด า 
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ คลองกว้าง 14.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร ลึก 3.50 เมตร  

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการขุด
ลอกคลองเจยีงด า หมู่ที่ 3 บ้านเจยีงด า ต าบลทัพเสด็จ 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร  
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 300 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

        500,000  

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สก.ถ.57049 สายซุ้มประตู
วัดกองแกว้นพคุณ –  
คุ้มโนนไทย - เขตติดต่อ 
บ้านช่องก่ า บ้านกองแกว้
นพคุณ หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองตะเคียนบอน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สก.ถ.57049  สายซุ้มประตู
วัดกองแกว้นพคุณ - คุ้มโนนไทย – 
 เขตติดต่อบ้านช่องก่ า บ้านกองแกว้นพคุณ 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองตะเคียนบอน  
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา  
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร โดยมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.40 เมตร จ านวน 30 จุด ๆ ละ 7 ท่อน  

2,801,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะเคียน

บอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์ม) 
และพืชผักทางการเกษตร อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร จ านวน 266 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที    

      2,801,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 37/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังสุเทพ หมู่ที่ 9  
ต าบลทุ่งมหาเจริญ  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังสุเทพ หมู่ที ่9 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ผวิจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร  

712,400 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 400 คน 330 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทนัที   

         712,400  

74 ขุดลอกคลองบ้านไพลงาม 
หมู่ที่ 14 ต าบลทัพราช 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านไพลงาม หมู่ที่ 14  
ต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จังหวดัสระแกว้ 
ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ยาว 600 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุ 
ไม่น้อยกวา่ 14,040 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันคลองทั้งสองข้าง 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 ต าบลทัพราช เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร มพีื้นที่
การเกษตร 116 ไร่ ท าสวน 89 ไร่ (ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 650  คน และมีพื้นที่
การเกษตรได้รับประโยชน ์116 ไร่ ท าสวน 89 ไร่ 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         500,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 38/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเนินมะขาม หมู่ 9 
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้  
ไปถึงบ้านวังยาว  
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเนินมะขาม หมู่ 9 ต าบลผักขะ  
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ไปถึง
บ้านวังยาว ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,600 ตารางเมตร 

4,110,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลผักขะ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร มีพื้นทีก่ารเกษตร 137 ไร่ ท าสวน 
105 ไร่ (อ้อย ขา้ว มันส าปะหลัง) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 712  คน 221 ครัวเรือน 
และมีพื้นที่ได้รับประโยชน ์342 ไร่  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      4,110,000  

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที ่9 (ซอย 5)  
บ้านโนนทอง ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
(ซอย 5) บ้านโนนทอง ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
10.50 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกวา่ 
420.00 ตารางเมตร 

250,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (มันส าปะหลัง และอ้อย) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 416 คน และเกษตรกร 208 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         250,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 39/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

77 ขุดลอกสระน้ าหนองเพิก
บ้านโคกทหาร หมู่ที่ 5  
ต าบลทัพเสด็จ  
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกสระน้ าหนองเพิกบ้านโคกทหาร  
หมู่ที่ 5 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้ สภาพเดิมกว้าง 56 เมตร 
ยาว 94 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลอก
กว้าง 56 เมตร ยาว 94 เมตร ลึกเพิ่ม  
3.00 เมตร 

495,171 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 ต าบลทัพราช เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตรและประมง 
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 200 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

        495,171  

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต าบลคลองไก่
เถือ่น อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 290 เมตร    

708,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว อ้อย มันส าปะหลัง หน่อไม้ 
และข้าวโพด) อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 250 คน 65 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

        708,900  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 40/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

79 ขุดลอกคลองบ้านเขาวงศ์ 
หมู่ที่ 15 ต าบลทัพราช 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 ต าบล
ทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว้ 
ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร ยาว 700 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 1,400 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งคันคลองทั้งสองข้าง 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 ต าบลทัพราช เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตรมพีื้นที่ท า
การเกษตร 139 ไร่ ท าสวน 102 ไร่  (ข้าว ขา้วโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง)  และการอุปโภคบรโิภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 755 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         500,000  

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10  
ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

425,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 400 คน 330 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         425,800  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

81 ขุดลอกคลองตาเจือ หมู่ที่ 9 
บ้านท่าเต้น ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองตาเจือ หมู่ที่ 9 บ้านท่าเต้น 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ยาว 2,500 เมตร กว้าง  
19 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตรความจุ 
ไม่น้อยกวา่ 120,000 ลูกบาศก์เมตร 

981,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยขุดลอกคลองตาเจือ หมู่ที ่9 บ้านท่าเต้น  
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร 
(ข้าวโพด ออ้ย ล าไย นาข้าว และพืชผักสวนครัว)  
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,397 คน 
328 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         981,000  

82 ขุดลอกคลองบ้านมะกอก 
หมู่ที่ 6 ต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านมะกอก หมู่ที่ 6  
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ คลองกว้าง 14.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยขุดลอกคลองบ้านมะกอก หมู่ที่ 6 ต าบลทัพ
เสด็จ เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร 
(ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 400 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         500,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 11 บ้านเพชรเจริญ 
(ซอย 9-14) ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 
บ้านเพชรเจริญ (ซอย 9-14) ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
12.00 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 

300,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
529 คน และเกษตรกร 265 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         300,000  

84 ขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ 10 
บ้านใหม่พัฒนา  
ต าบลพระเพลิง  
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองข่อย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พฒันา 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ยาว 2,000 เมตร  
กว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตร 
ความจุไม่น้อยกวา่ 42,000 ลูกบาศก์เมตร 

675,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองข่อย หมู่ที ่10 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าวโพด อ้อย 
ล าไย ข้าว) พืชผักสวนครัว และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 550 คน 178 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         675,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

85 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองหวา้ หมู่ที ่5 
ต าบลโนนหมากเค็ง  
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นหนองหว้า หมู่ที ่5 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ขนาด
กว้าง 4-6.60 เมตร ยาวรวม 1950 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผวิจราจร 
ไม่น้อยกวา่ 8,134.15 ตารางเมตร 

3,371,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ขา้ว อ้อย  มันส าปะหลัง  
ไม้ยูคาลิปตัส และขา้วโพด) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
และเกษตรกร 450 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      3,371,800  

86 ขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 5 
บ้านภูเงิน ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านภูเงิน 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้ ยาว 3,000 เมตร  
กว้าง 10 เมตร ลึก 3 เมตร มีความจ ุ
ไม่น้อยกวา่ 63,000 ลูกบาศก์เมตร 

750,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองมะนาว หมู่ที ่5 บ้านภูเงิน เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าวโพด อ้อย ล าไย 
นาข้าว) พืชผักสวนครัว และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 591 คน 108 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว  

         750,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

87 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8  
บ้านน้อยพัฒนา ต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา 
ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแกว้ กว้าง 16 เมตร ยาว  
500 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 4.00 เมตร 

497,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลอง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าว ขา้วโพด อ้อย 
มันส าปะหลัง) และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 300 คน   
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว  

         497,700  

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองพัฒนา  
หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองพัฒนา หมู่ที ่12 ต าบลทุ่งมหา
เจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว    
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 

490,800 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 700 คน 530 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         490,800  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

89 ขุดลอกคลองก้านเหลือง  
หมู่ที่ 5 บ้านภูเงิน ต าบล
พระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกคลองก้านเหลือง หมู่ที่ 5 บ้านภเูงิน 
ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  ยาว 3,000 เมตร กว้าง  
11 เมตร ลึก 3 เมตร มีความจุไม่น้อยกว่า 
72,000 ลูกบาศก์เมตร 

736,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองก้านเหลือง หมู่ที่ 5 บ้านภูเงิน เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร  (ข้าวโพด อ้อย 
ล าไย ข้าว) พืชผักสวนครัว และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 601 คน 98 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         736,000  

90 ขุดสระน้ าแกม้ลิง บ้านทบัใหม ่
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้   

ขุดสระน้ าแก้มลิง บ้านทับใหม ่หมู่ที่ 8 
ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ขนาดกวา้ง 80 เมตร  
ยาว 80 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1 

1,554,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดสระ
น้ าแก้มลิง บา้นทับใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหมากเค็ง 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าว 
อ้อย มันส าปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส และขา้วโพด) 
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 1,201 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

      1,554,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเพชรเจริญ 
- หมู่ที่ 6 บ้านวังไทร  
ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านเพชรเจริญ - หมู่ที่ 6 บ้านวังไทร  
ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  ผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย  
6.00 เมตร ระยะทางยาว 143.00 เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 858  
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
259 คน และเกษตรกร 265 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         500,000  

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สก.ถ.57104 บ้านวังรีใต้  
หมู่ที่ 10 ซอยนวลจันทร ์
ต าบลหนองตะเคียน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.57104  
บ้านวังรีใต้ หมู่ที่ 10 ซอยนวลจันทร ์ 
ต าบลหนองตะเคียน อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้น 
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2,400 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร จ านวน 4 จุด 
จุดละ 6 ท่อน 

1,688,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนอง 
ตะเคียนบอน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปาล์ม) 
พืชผักทางการเกษตร อีกทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 373 คน 107 ครัวเรือน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

      1,688,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

93 ขุดสระน้ าบ้านน าเจริญ  
หมู่ที่ 12 ต าบลคลองหินปูน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้   

ขุดสระน้ าบ้านน าเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบล
คลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  
ความกวา้งเดิม 45.00x62.00 เมตร  
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดกว้างใหม ่
51.00x68.00 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 6.00 เมตร 
ปริมาณงานดินขุดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,739  
ลูกบาศก์เมตร 

387,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
สระน้ าบ้านน าเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลคลองหินปูน 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร  
(ผัก ล าไย และขา้วโพด) และการอปุโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 771 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         387,000  

94 ขุดลอกคลองสิโก กักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร บา้นทับใหม ่
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้    

ขุดลอกคลองสิโก กักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ขนาด
กว้าง 18 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3.50 เมตร  

495,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองสิโก กักเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร บา้นทับใหม่ 
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนหมากเค็ง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง 
ไม้ยูคาลิปตัส และขา้วโพด) โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 
1,201 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที  และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         495,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 48/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชัยพัฒนา  
หมู่ที่ 13 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชยัพฒันา 
หมู่ที่ 13 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแกว้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 183 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร  

445,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 1,100 คน 530 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         445,500  

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล้ก หมู่ที่ 12 บ้านตาหลัง
พัฒนา - หมู่ที ่8 บ้านหนองแก 
ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 
บ้านตาหลังพัฒนา - หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก 
ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
6.00 เมตร ระยะทางยาว 134.0 เมตร  
มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 858  
ตารางเมตร 

500,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ขา้ว และออ้ย) อีกทั้งเป็นเส้นทาง
สัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 
781 คน และเกษตรกร 391 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

        500,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 49/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

97 ขุดลอกคลองหวายเหนียว 
บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 9  
ต าบลโนนหมากเค็ง  
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้   

ขุดลอกคลองหวายเหนียว บ้านป่าใต้  
หมู่ที่ 9 ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาด กว้าง 12 เมตร 
 ยาว 730 เมตร ลึก 3.50  เมตร  

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองหวายเหนยีว บ้านปา่ใต้ หมู่ที ่9 ต าบลโนน
หมากเค็ง เพื่อเป็นแหล่งกกัเก็บน้ าส าหรบัท า
การเกษตร (ขา้ว อ้อย  มันส าปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส 
และข้าวโพด) และการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและ
เกษตรกร 543 คน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         494,000  

98 ขุดลอกสระน้ า บ้านวังยาว 
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองหินปูน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกสระน้ า บ้านวังยาว หมู่ที ่3   
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ สระเดิมขนาด 36.00x37.00 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลอกสระใหม่
ขนาด 40.00x40.00 เมตร ลึกใหม่เฉลี่ย 
6.00 เมตร ปริมาณงานดินขุดเฉลี่ย 
ไม่น้อยกวา่ 5,820  ตารางเมตร 

136,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน โดยขุด
ลอกสระน้ า บ้านวังยาว หมู่ที ่3  ต าบลคลองหินปูน 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร (ข้าว 
อ้อย  มันส าปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส และขา้วโพด) 
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 543 คน  
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         136,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 50/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองตะขบหวาน 
หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองตะขบหวาน หมู่ที่ 14  
ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 164 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร 

399,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน   
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 450 คน และเกษตรกร 170 ครัวเรือน 
2. โครงการมีสาระส าคัญครบถ้วน มีความคุ้มค่า
และเหมาะสมในการด าเนินการ พร้อมด าเนินการ
ได้ทันที   

         399,500  

100 ขุดลอกคลองยาง บ้านทบัใหม ่
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกคลองยาง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 6 
ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาด กว้าง 12 เมตร  
ยาว 650 เมตร ลึก 3.50  เมตร    

485,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองยาง บ้านทับใหม ่หมู่ที่ 6 ต าบลโนนหมากเค็ง 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร  
(ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง ไม้ยูคาลิปตัส และข้าวโพด) 
และการอปุโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเกษตรกร 369 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         485,000  



 เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 51/54 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

101 ขุดลอกสระน้ า บ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ที่ 11 สระลูกที่ 2  
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกสระน้ า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที ่11 
สระลกูที่ 2 ต าบลคลองหินปนู อ าเภอวังน้ าเยน็ 
จังหวัดสระแกว้ ความกว้างเดิมเฉลี่ย 
16.00x56.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ขุดกว้างใหม่ 45.00x60.00 เมตร ลึกใหม่
เฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาณงานดินขุดเฉลี่ย 
ไม่น้อยกวา่ 11,256 ตารางเมตร 

405,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2  เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการขุด
ลอกสระน้ า บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที ่11 สระลูกที่ 2 
ต าบลคลองหินปูน เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ
ท าการเกษตร (ผกั ล าไย ข้าวโพด และการอุปโภค
บริโภค) โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนและเกษตรกร 344 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         405,000  

102 ขุดลอกคลองบ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งมหาเจริญ  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 3  
ต าบลทุ่งมหาเจริญ  อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ขนาดปากคลองเดิมกวา้ง
เฉลี่ย 14.00 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ขุดลอกใหม ่(ขุดข้างเดียว)  
กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 250 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 7,500 ลูกบาศก์เมตร 

278,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร  
(ผัก ล าไย ข้าวโพด และการอุปโภคบริโภค) 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 309  คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

        278,900  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

103 ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านท่าตาสี หมู่ที่ 3 
ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้นท่าตาสี 
หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,850 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,250  
ตารางเมตร 

499,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาหลังใน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 765 คน เกษตรกร 383 คน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที  

         499,000  

104 ขุดลอกแก้มลิง  
บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7  
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ขุดลอกแก้มลิง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที ่7 
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าย็น  
จังหวัดสระแกว้ ความกว้างเดิมเฉลี่ยตาม
สภาพพื้นที่เดิมมพีื้นที่เฉลี่ย 3,145 ตารางเมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดกว้างขนาด 
เท่าเดิม ลึกใหม่เฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาณ
งานดินขุดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,050  
ลูกบาศก์เมตร 

418,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยขุดลอกแก้มลิง บา้นหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองหินปูน เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ
ท าการเกษตร (ผกั ล าไย ข้าวโพด) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเปา้หมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 413 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได ้พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         418,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

105 ขุดลอกคลองตะขบหวาน 
บ้านคลองตะขบหวาน  
หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเถอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ขุดลอกคลองตะขบหวาน บ้านคลองตะขบหวาน 
หมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเถอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดปากคลองเดิมกวา้ง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2.00 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย 12 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  
(รวมของเดิมเป็น 4.00 เมตร) หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 7,200  
ลูกบาศก์เมตร 

271,900 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยขุดลอก
คลองตะขบหวาน บ้านคลองตะขบหวาน หมู่ที่ 14 
ต าบลทุ่งมหาเจริญ  เพื่อเป็นแหล่งกักเกบ็น้ าส าหรับ
ท าการเกษตร (ล าไย ขา้วโพด) และการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนและเกษตรกร 309 คน   
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที 
และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดสระแก้ว 

         271,900  

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองแก 
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านคลองแก ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  
ทับลาดยางเดิม (สายหลัก) ผิวจราจรกวา้ง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,828.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,968 ตารางเมตร 

5,810,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนสง่สินค้า
ทางการเกษตร (ล าไย และขา้วโพด) อีกทั้งเป็น
เส้นทางสัญจรของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชน 299 คน และเกษตรกร 143 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที  

      5,810,000  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

107 ก่อสร้างทางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ  
หมู่ที่ 14 ต าบลแซร์ออ 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างทาง Asphaltic Concrete  
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลแซร์ออ  
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ ระยะทาง 
3.250 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 

9,870,000 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแซร์ออ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เพื่อการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร (ข้าว ขา้วโพด ปาล์ม 
มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจร
ของประชาชน  กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 639 คน 
และเกษตรกร 196 ครัวเรือน  
2. โครงการมีรายละเอียดและสาระส าคญัครบถ้วน 
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที  

      9,870,000  

108 ซ่อมสร้างทางแอสฟัสติก 
คอนกรีต บ้านเขาพรมสวุรรณ 
หมู่ที่ 5 เช่ือมบ้านตาพรม 
หมู่ที่ 12 ต าบลแซร์ออ 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ซ่อมสร้างทาง Asphaltic Concrete  
บ้านเขาพรมสุวรรณ หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านตาพรม 
หมู่ที่ 12 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร  
ผิวทางกวา้ง 6-8 เมตร 

    7,230,000  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลแซร์ออ 

1) หน่วยงานภาครัฐ เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของ
แผนงาน 3.2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชน  
โดยก่อสร้างทางแอสฟัสติกคอนกรีต เพือ่การขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม มันส าปะหลัง 
ยูคาลิปตัส) อกีทั้งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน 1,567 คนและ
เกษตรกร 448 ครัวเรือน 2. โครงการมีรายละเอียด
และสาระส าคัญครบถ้วน มีความเหมาะสมเป็นไป
ได้ พร้อมด าเนินการได้ทันที  

      7,230,000  

รวม 108 โครงการ 303,660,931  303,657,331 
 

 

 

 



 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนนุ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิน่และชมุชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดสระแก้ว 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

1 ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม  
ด้วยบรรจุภัณฑ์ตามแนวทาง
ตลาดวิถีใหม ่

1. ประชาสัมพันธโ์ครงการ ส ารวจและ
คัดเลือกผู้ประกอบการ วิสาหกจิชุมชน 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 ราย 
2. ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร 
ฉลากโภชนาการ เตรียมความพร้อมในการ
จัดจ าหนา่ยฝุานชอ่งทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ  
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ
ความปลอดภัย เก็บตัวอย่าง (520,000 บาท)  
3. ปรับปรุง/ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ จ านวน 20 
ผลิตภัณฑ์ อาท ิการจา้งเหมาออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ จัดท าบรรจุภัณฑ์ (664,000 บาท)  
4. ติดตามการด าเนินงาน สรุปผล และ
รายงานฉบับสมบูรณ ์ 

1,411,800 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม 20 
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ยให้กบั
ผู้ประกอบการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมของการด าเนินการ และไม่ชัดเจนในความ
เช่ือมโยงสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและชุมชน 

  

2 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด
เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็นก าหนด 

495,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  
(มีลักษณะเป็นตลาดขนาดใหญ่) ซ่ึงยังไม่ชัดเจน 
ในแนวทางในการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง 
ที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่ชัดเจนในความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สก.5053  
แยกทางหลวงชนบท  
สก.4033 - บ้านทับใหม ่

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  
สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033 - 
บ้านทับใหม่ ระยะทาง 8.30 กิโลเมตร 

39,500,000 จังหวัดสระแกว้ แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่ึงยังไม่ชัดเจน 
ในความเหมาะสมและความจ าเป็นเร่งด่วนของการ
ด าเนินโครงการ 

  

4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
คลัสเตอร์อาหาร 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์อาหาร 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 240 คน 2 วัน 
จ านวน 4 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 100 
ผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริม
ช่องทาง ทดสอบตลาด (6,400,000 บาท)  

7,812,000 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์อาหาร 100 ผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจ้างเหมา
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใหก้ับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  

5 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน คลัสเตอร์ของใช้ของ
ตกแต่งและของที่ระลึก 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์ของใช้ของ
ตกแต่งและของที่ระลึก 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 100 คน 2 วัน 
จ านวน 2 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 100 
ผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริม
ช่องทาง ทดสอบตลาด (5,950,000 บาท)  

6,363,600 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์ของใช้ของตกแต่งและ
ของที่ระลึก 100 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงงบประมาณส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นการจา้งเหมาด าเนินการพัฒนา
และยกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็นการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใหก้ับผู้เชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมของการด าเนินการ  

  

6 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน คลัสเตอร์ผ้า 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์ผ้า 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 60 คน 2 วัน 
จ านวน 2 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 60 ผลิตภัณฑ์ 
โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมช่องทาง 
ทดสอบตลาด (2,670,000 บาท)  

3,763,200 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์ผ้า 60 ผลิตภัณฑ์  
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจ้างเหมา
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใหก้ับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 3/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 20 คน 2 วัน 
จ านวน 1 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมช่องทาง 
ทดสอบตลาด (2,600,000 บาท)  

2,810,300 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนือ่งจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
50 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นการจ้างเหมาด าเนินการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนใน
ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  

8 ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องดื่ม 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์เครื่องดื่ม 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 50 คน 2 วัน 
จ านวน 1 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมช่องทาง 
ทดสอบตลาด (1,230,000 บาท)  

1,503,100 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์เครื่องดื่ม 20 ผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจ้างเหมา
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใหก้ับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  

9 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนคลัสเตอร์จักสาน 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์จักสาน 
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 40 คน 2 วัน 
จ านวน 2 รุ่น 
2. พัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็น
การจ้างเหมาด าเนินการ จ านวน 40 ผลิตภัณฑ์ 
โดยด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมช่องทาง 
ทดสอบตลาด (2,340,000 บาท)  

2,523,600 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คลัสเตอร์จักสาน 40 ผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจ้างเหมา
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใหก้ับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการด าเนินการ ยังไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมของการด าเนินการ  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 4/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

10 สร้างผู้น าหรือคนต้นแบบ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

การสร้าง "ผู้น าหรือคนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ"์  
1. พัฒนาผู้น าหรือคนต้นแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผู้น าหรือคน
ต้นแบบการท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ ์
3. จัดท ามาตรฐานผู้น าหรือคนต้นแบบ 
การท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์  

13,065,000 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ผู้ประกอบการในการท่องเท่ียวชุมชน (5 วัน 4 คืน) 
ซ่ึงไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและความเหมาะสมของ
การด าเนินการ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นใน
กิจกรรมการอบรมค่อนข้างสูง และเป็นการจ้างเหมา
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และประเมินมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ ที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวน
มาก โดยไม่ได้แสดงถึงมาตรฐานการปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019  
ที่ชัดเจน อีกทั้งไม่ชัดเจนในความจ าเป็นเร่งด่วน
ส าหรับด าเนินโครงการ 

  

11 ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจของเกษตรกร
ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 
จังหวัดสระแกว้ 

1. อบรมสร้างการรับรู้เรื่องไผ่เกษตรกรผู้น า 
จ านวน 45 คน 1 วัน  
2. จัดท าแปลงปลูกไผ่ 1,900 ไร่ โดยการ
สนับสนุนพันธุ์ไผ่ 100 ต้นต่อไร่ และค่าวัสดุ
เกษตร 1,300 บาท/ไร ่ 
3. ติตตามประเมินผล 

18,081,600 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการอบรม
ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อทดแทนมันส าปะหลัง  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่ได้แสดง 
ให้เห็นถึงความตอ้งการของเกษตรกรในการปรับเปลีย่น
การปลูกมันส าปะหลังเป็นไผ่ อีกทั้งงบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนปจัจัยการผลติ  

  

12 ส่งเสริมการปลูก 
กล้วยหอมทองครบวงจร  
จังหวัดสระแกว้ 

อบรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการปลูกพชื 
(กล้วยหอมทอง) เช่ือมโยงการผลิตและ
การตลาด สนับสนุนพันธุ์กล้วยหอมทอง โดย  
1. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครเกษตรกร  
2. จัดท าเอกสารชุดองค์ความรู้การผลิตพืช 
(กล้วยหอมทอง)  
3. จัดฝึกอบรมเกษตรกร 10 รุ่น รุ่นละ 20 คน  
4. จัดหาและสนับสนุนปัจจยัการผลิต อาทิ 
ค่าพันธุ์ต้นกลว้ย สารชีวภัณฑ์ ค่าวัสดุ
จัดระบบการให้น้ า   
5. น าเกษตรกรศึกษาดูงานระบบการผลติ 
(ตัวแทนเกษตรกร 30 คน)  
6. จัดท าบันทึกข้อตกลง สัญญาซ้ือขาย
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและบริษัทรับซ้ือกล้วย
หอม  
7. ติดตามและประเมินผล  

9,352,000 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ สนับสนุนปัจจยัการผลิต และเช่ือมโยง
ตลาดกล้วยหอมทอง ซ่ึงกิจกรรมด าเนินงานไม่แสดง
ให้เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ และงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 5/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

13 ส่งเสริมการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยครบวงจรใหก้ับ
เกษตรกรผู้น ารุ่นใหม่ 
(Young Smart Farmer) 

การส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภยั 
ครบวงจรให้กับเกษตรกรผู้น ารุ่นใหม่  
(Young Smart Farmer)  
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพชืผัก
ปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉรยิะใหก้ับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ จ านวน 36 หลัง ก่อสร้าง
โรงคัดแยกบรรจุสินค้าพืชผักปลอดภัย   
2. การสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัย 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  
โดยจ้างเหมาตรวจ GAP 36 แปลง 
3. การส่งเสริมการตลาดให้กับพืชผัก
ปลอดภัย โดยการอบรมการส่งเสริม
การตลาด 150 คน  

13,768,300 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การปลูกการผลิตพืชผักปลอดภัยครบวงจร  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์และปัจจยัการผลิต 

  

14 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ลูกพันธุ์ปลาโดยชุด
เพาะพันธุป์ลาเคลื่อนที ่ 
(Mobile hatchery) 

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ลูกพันธุ์ปลาโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่  
(Mobile hatchery) 
1. คัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
ในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 100 คน 
2. อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลา
โดยใช้ชุดเพาะพนัธุป์ลาเคลื่อนที่ จ านวน 9 ครั้ง 
3. เพาะพันธุป์ลาลงในแหล่งน้ าชุมชน  
4. ติดตามให้ค าแนะน า 

590,740 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานประมงจังหวัด
สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการฝึกอบรม
เกษตรกรจ านวน 100 คน ในการเพาะพันธุ์ปลา 
โดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 
ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าของการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ ่
เป็นการซ้ือ Mobile Hatchery และไม่ชัดเจน 
ในการด าเนินการหลังโครงการแล้วเสร็จ  

  

15 ส่งเสริมอาชีพและแปรรูป
เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1. ประชุมวางแผนคณะท างานกลุ่มวิสาหกิจ
มันเทศแปลงใหญ่อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
3. ก่อสร้างสถานที่ผลิตและแปรรูปเพื่อให้
เข้าเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและขอรับรอง 
4. จัดฝึกอบรมแรงงานให้ความรู้ความสามารถ 
เพื่อจ้างงานต่อและน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์  
5. จัดหาเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มก าลังการผลิต 
6. จ้างแรงงงานเข้าท างาน 
7. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล  

2,847,036 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน เนื่องจากงบประมาณ 
ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์ ปจัจัยการผลิต 
สถานที่ผลิตและแปรรูป รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 6/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

16 ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร 
แปรรูปสมุนไพรของ
วิสาหกจิชุมชน กลุ่มไพร 
บ้านคลองหว้าใหม ่หมู่ที่ 7 
ต าบลทับพริก  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูป
สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มไพร  
บ้านคลองหว้าใหม ่หมู่ที่ 7 ต าบลทับพริก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
โดยเป็นการก่อสร้างอาคารโรงผลิตแปรรูป
สมุนไพรพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 หลัง และ
ก่อสร้างอาคารโรงเก็บผลผลิตพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 หลัง  

5,085,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารโรงผลิตแปรรูปสมุนไพรพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 หลัง และก่อสร้างอาคารโรงเก็บผลผลิต
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 หลัง เป็นการก่อสร้าง
อาคารใหม ่ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุ้มค่าในการด าเนินโครงการ แนวทางในการบริหาร
จัดการและการเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพอย่างชดัเจน 
รวมทั้งยังไม่ชัดเจนในความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว  

  

17 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเล้ียง 
การแปรรูปเห็ด และพัฒนา
ศักยภาพให้เกษตรกรและ 
ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์เช้ือไวรัส 
โคโรนา (Covid-19)            

1. ก่อสร้างโรงผลิตอาหาร GMP ตาม
มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแบบ
ครบวงจรให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ 
(1,241,500 บาท) 
2. ฝึกอบรมและจัดหาอุปกรณ์การเพาะเล้ียง
เห็ดแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายได้ อาท ิ
เครื่องอัดก้อนเห็ด เครื่องผสม ตู้นึ่ง ตระแกรง  
(225,200 บาท) 
 

1,466,500 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
อาชีพการเพาะเล้ียง การแปรรูปเห็ด โดยก่อสร้าง
โรงผลิตอาหาร GMP ตามมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 หลัง ฝึกอบรม
และจัดหาอุปกรณ์การเพาะเล้ียงเห็ด เปน็การ
ก่อสร้างอาคารใหม่และมีการจัดซ้ือครุภณัฑ์/วัสดุ
จ านวนมาก ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและ
คุ้มค่าในการด าเนินโครงการ เนื่องจากไม่ชัดเจน 
ในแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรือนหลัง
ก่อสร้างแล้วเสร็จและการเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นถึง
การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชพีอยา่งชัดเจน  

  

18 ก่อสร้างโรงอบยางแผ่น 
พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์เพื่อสร้าง
มาตรฐานยางแผ่นผึ่งแห้ง 
GMP 

ก่อสร้างโรงอบยางแผ่น พลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์เพื่อสร้างมาตรฐานยางแผ่น
ผึ่งแห้ง GMP ขนาด 9 เมตร x 12 เมตร 
จ านวน 3 โรง พร้อมเก๊ะตากยาง 45 ชุด   

3,600,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง 
โรงอบยางแผ่น พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
เพื่อสร้างมาตรฐานยางแผ่นผึ่งแห้ง GMP   
ซ่ึงไม่ชัดเจนในความเหมาะสมและคุ้มค่าในการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคาร
และมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ยังไม่ชัดเจนในแนวทาง 
ในการบริหารจัดการโรงอบยางเมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จ อีกทั้งไม่ชัดเจนในความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ด าเนินโครงการ และการเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นถึง
การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชพีอยา่งชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

19 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองน้ าใส  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร กว้าง 20.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

443,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

20 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 
ต าบลคลองน้ าใส  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร กว้าง 30.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

458,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

21 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร 

482,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

22 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 3 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร 

482,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

23 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร 

482,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

24 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร 

482,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

25 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 9 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร 

482,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

26 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 18.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตารางเมตร 

402,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

27 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แผงที ่1 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 15.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร แผงที่ 2  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 18.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตรหรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,125.00 ตารางเมตร 

478,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

28 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 
ต าบลหันทราย  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร   
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 25.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 43.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,075.00 ตารางเมตร 

450,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

29 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หมู่ที่ 10 
ต าบลหันทราย  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 30.00 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,140.00 ตารางเมตร 

480,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญประเทศ 
ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงานในการ
ด าเนินการ 

  

30 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ โดยก่อสร้าง 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
กว้าง 20.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

498,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความจ าเป็น
เร่งด่วน อีกทั้งหน่วยงานด าเนินการเป็นที่ท าการ
ปกครองอ าเภออรัญประเทศ ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจ
โดยตรงของหน่วยงานในการด าเนินการ 

  

31 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร หลังโรงสี
ชุมชน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  
โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 30.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร วางท่อระบาย
น้ า 1.00 เมตร เชื่อม 6 ท่อน หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 1,140.00 ตารางเมตร 

490,000  จังหวัดสระแก้ว   ที่ท าการปกครอง
อ าเภออรัญประเทศ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยหนว่ยงาน
ด าเนินการเป็นที่ท าการปกครองอ าเภออรัญ
ประเทศ ซ่ึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 
ในการด าเนินการ 

  

32 พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
ในรูปแบบ New Normal 

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
รายได้จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้แก่ชุมชน โดยถา่ยทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ชุมชน
ท่องเที่ยว 60 คน   

299,000 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานการทอ่งเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

สระแก้ว 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการจัดฝึกอบรม
ผู้ประกอบการในการท่องเท่ียวชุมชน (3 วัน 2 คืน) 
ซ่ึงไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและความเหมาะสมของ
การด าเนินการ และไม่มีการน าเสนอรายละเอียดใน
หลักสูตรการอบรมที่ชัดเจน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

33 พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตของเครือข่ายทางสังคม
และองค์กรชุมชน 

พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิตของเครือข่าย
ทางสังคมและองค์กรชุมชน ด าเนินงานใน 
20 เครือข่ายชุมชน ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองแวง (โคกสูง) (1,003,150 บาท) 
2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน 
เทศบาลต าบลฟากห้วย (1,187,800 บาท) 
3. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลวังทอง (1,050,000 บาท)  
4. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลคลองทับจันทร์ (1,042,336 บาท) 
5. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลโนนหมากเค็ง (1,050,000 บาท) 
6. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลวังใหม ่(3,693,377 บาท) 

24,148,546 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดสระแก้ว 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม
พัฒนาทักษะแรงงาน ด้วยจ้างแรงงานในชุมชน 
จ านวน 20 ชุมชน มีลักษณะในการให้งบประมาณ
สนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน 20 ชุมชน  
เพื่อจ้างแรงงานสนับสนุนกิจกรรมของชมุชน อาทิ 
การดูแลสวนผัก ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูปสินค้า
ชุมชน การเก็บขอ้มูลชุมชน มีการซ่อมแซมบ้าน
ให้กับผู้พิการ มีการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร
สถานที่ของชุมชน อาทิ อาคารกิจกรรมชุมชน 
ตลาดชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
โรงเรือนเพาะเห็ด มีการสนับสนุนปจัจัยในการผลิต
ให้กับครัวเรือน อาทิ พันธุ์ผัก พันธุ์ไก ่กอ้นเห็ด  
อีกทั้งจัดซ้ือครภุัณฑ์ อาทิ Notebook ระบบอบแห้ง 
เครื่องซีล เครื่องบรรจุภัณฑ์ ซ่อมแซมบ้านให้กับ 
ผู้พิการ ซ่ึงไม่ชัดเจนในความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมของการด าเนินการ มีลักษณะในการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับประชาชน และ 
มีการจัดเวทีเครือข่ายขององค์กรชุมชน  

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 11/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    7. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลทับพริก (1,050,000 บาท) 
8. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลคลองน้ าใส (1,060,000 บาท) 
9. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีติ
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลเขาฉกรรจ ์(1,050,000 บาท) 
10. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลเมืองไผ่ (1,059,600 บาท) 
11. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองบอน (1,073,000 บาท) 
12. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลบ้านแก้ง (1,050,000 บาท) 
13. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองน้ าใส (1,013,300 บาท) 
14. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองสังข์ (1,137,590 บาท) 
15. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลทุ่งมหาเจริญ (1,428,393 บาท) 
16. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลโนนหมากมุ่น (1,050,000 บาท) 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

    17. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองหวา้ (1,000,000 บาท) 
18. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลเขาสามสิบ (1,050,000 บาท) 
19. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลหนองม่วง (1,050,000 บาท) 
20. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชวีิต
ของเครือข่ายทางสังคมและองค์กรชุมชน
ต าบลซับมะกรูด (1,050,000 บาท) 

          

34 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
สร้างอาชีพ " ช่างแอร์ชุมชน" 
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้สร้างอาชีพ  
"ช่างแอร์ชุมชน" แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

4,391,800 จังหวัดสระแกว้ ส านักงานพลังงาน
จังหวัดสระแกว้ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพความรู้อาชีพชา่งแอร์ชมุชน  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน เนื่องจากมีการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่อนข้างสูง 

  

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล 3 
(สก.ถ. 13007) ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล 3 (สก.ถ. 13007)  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 143 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่
รวมไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร เร่ิมต้น 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 5 
บ้านวังแดง ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 143 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 715 ตารางเมตร เร่ิมต้น 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม  

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล  
หมู่ที่ 19 บ้านวังแกว้  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 19 บ้านวังแก้ว  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 143 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 715 ตารางเมตร เร่ิมต้น 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 

496,000  เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น   เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล  
หมู่ที่ 12 บ้านภูเวียง  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 12 บ้านภูเวยีง  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 143 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 715 ตารางเมตร เร่ิมต้นต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิม 

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 2 
บ้านทรัพย์นยิม  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์นิยม 
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 75 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 375 ตารางเมตร เร่ิมต้น 
ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม 

260,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 1 
บ้านวังน้ าเย็น ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ าเย็น  
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร  

277,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ถนนเทศบาล  
บ้านสวนปาุ หมู่ที ่3   
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ที่ถนนเทศบาล บ้านสวนปุา หมู่ที่ 3   
ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ ผวิจราจรกว้างเฉลี่ย  
5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 700 ตารางเมตร  

482,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

42 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรัพย์นยิม 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทรัพย์นยิม หมู่ที ่2 ต าบลวังน้ าเย็น  
สันฝายกวา้ง 8.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  

496,000  เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น   เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น  1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้
แสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวัด
จัดล าดับความส าคัญมา 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

43 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเกศแกว้  
หมู่ที่ 4 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเกศแกว้ หมู่ที ่4 ต าบลวังน้ าเย็น  
สันฝายกวา้ง 8.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้
แสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวัด
จัดล าดับความส าคัญมา 

  

44 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคลองสารพา 
หมู่ที่ 7 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7 ต าบลวังน้ าเยน็ 
สันฝายกวา้ง 8.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้แสดงถึง
เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวดัจัดล าดับ
ความส าคัญมา 

  

45 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านโคกสนั่นพัฒนา 
หมู่ที่ 15 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ที ่15 ต าบลวังน้ าเย็น 
สันฝายกวา้ง 8.00 เมตร สนัฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร 

496,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงโครงการไม่ได้
แสดงถึงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่จังหวัด
จัดล าดับความส าคัญมา 

  

46 ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านวังบูรพา  
หมู่ที่ 18 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น บ้านวังบรูพา 
หมู่ที่ 18 ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเยน็ 
จังหวัดสระแกว้ จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง
รวม 600 เมตร 

184,000  เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

 เทศบาลเมือง 
วังน้ าเย็น  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความ
เหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน ไม่มีการระบุพื้นที่เกษตรที่ชัดเจน 
และไม่ระบุผลลัพท์ที่ชัดเจน 

  

47 ปรับปรุงผิวจราจร APHALT 
CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 6 เช่ือมถนน
เทศบาล 8 เช่ือมถนน
เทศบาล 10 

ปรับปรุงผิวจราจร APHALT CONCRETE 
แยกถนนเทศบาล 6 เช่ือมถนนเทศบาล 8 
เช่ือมถนนเทศบาล 10 โดยด าเนินการ 
ปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 
ขนาดกวา้ง 3.70 - 5.00 เมตร ยาว 
3,068.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 
รวมกันไม่น้อยกว่า 14,372.00 ตารางเมตร  

6,300,000 เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร APHALT CONCRETE ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน  
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

48 ปรับปรุงผิวจราจร APHALT 
CONCRETE แยกถนน
เทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม)  

ปรับปรุงผิวจราจร APHALT CONCRETE 
แยกถนนเทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม)  
โดยด าเนินการ ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 588.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตรตอนที่ 2 ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 698.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 
รวมกันไม่น้อยกว่า 6,320.00 ตารางเมตร 

2,338,000 เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจร APHALT CONCRETE  ซ่ึงไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ชัดเจน   

  

49 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนหมากเค็ง  
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1  
ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร   
ยาวรวม 2,353 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,432 
ตารางเมตร   

4,312,700 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการ 
ไม่ได้แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ชัดเจน 

  

50 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านโนนสาวเอ ้หมู่ที่ 2 
ต าบลผ่านศึก  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นโนนสาวเอ้  
หมู่ที่ 2 ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว้ โดยการก่อสร้างประปา
บาดาล แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 12 
ลูกบาศก์เมตร สูง  12.00 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

494,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วน
ต าบลผ่านศึก  

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน ไม่มีการระบุพืน้ที่เกษตร 
ที่ชัดเจน และไม่ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

  

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและติดตั้งโคมไฟฟูา
แสงสว่างถนนแบบโซ่ล่า
เซลล์สายบ้านปุาตะแบก  
หมู่ที่ 11 ถึงบ้านเขาผาผึ้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหาด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง
โคมไฟฟูาแสงสว่างถนนแบบโซ่ล่าเซลล์สาย
บ้านปุาตะแบก หมู่ที่ 11 ถึงบ้านเขาผาผึ้ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ ถนนกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
7,750 ตารางเมตร และติดต้ังโคมไฟฟูาแสง
สว่างถนนแบบโซล่าเซลล์ จ านวน 144 ชุด 

9,959,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลต าบล 
คลองหาด 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและติดต้ังโคมไฟฟูาแบบ
แบบโซล่าเซลล์ จ านวน 144 ชุด ซึ่งยังไม่มีความ
ชัดเจนในความเหมาะสมของการด าเนินงาน 
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ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

52 สร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 
ดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองเกษตร (ตาเสก)  
หมู่ที่ 2 บ้านเขาจันทร์แดง  
ต าบลคลองไก่เถื่อน  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

การสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร ดาดด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเกษตร (ตาเสก) 
หมู่ที่ 2 บ้านเขาจันทร์แดง ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดฝาย
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร  

246,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างฝาย
ชะลอน้ ากึ่งถาวร ดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  

53 ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร 
ดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คลองเกษตร (นายเร่ง)  
หมู่ที่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน 
ต าบลคลองไก่เถื่อน  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร ดาดด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเกษตร (นายเร่ง) 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน ต าบลคลองไก่เถื่อน 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดฝาย
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร  

246,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองไก่เถื่อน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการสร้างฝาย
ชะลอน้ ากึ่งถาวร ดาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซ่ึงยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน  

  

54 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านหนองมะอ ึหมู่ที่ 4  
ต าบลตะโนนหมากเค็ง 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองมะอ ึหมู่ที่ 4  
ต าบลตะโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 2,536 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,144 
ตารางเมตร 

4,213,200 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหมากเค็ง 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงโครงการไม่ได้
แสดงถึงความเหมาะสมและความจ าเปน็เร่งด่วน 
ที่ชัดเจน 

  

55 ก่อสร้างระบบประปาชนบท 
(แบบหอถังเหลก็ทรงแชมเปญ) 
หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาชนบท (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ เก็บน้ าขนาดความจุ 
ไม่น้อยกวา่ 20 ลูกบาศก์เมตร 

489,000 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน 

1) หน่วยงานภาครัฐ ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาชนบท ซ่ึงยังไม่ชัดเจนในความเหมาะสม
ของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถแสดง 
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟูเศรษฐกจิชุมชน 
ที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดงใบอนุญาตการขุดเจาะ
บ่อบาดาลหรือใช้น้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 18/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

56 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลศาลาล าดวน  
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณ์ (นางบุญสิน พนมผา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

57 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกปี่ฆ้อง 
อ าเภอเมืองสระแกว้  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณ์ (นายมนต์ชัย วิเศษศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจน 
ในความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

58 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวอรณิชา ไชยโย) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจน 
ในความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

59 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวอุษา องอาจ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 19/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

60 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายเกรียงไกร ภัทรพลชัย) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

61 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายชาล ีศิลารัตน์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

62 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมอุปกรณ์ (นายณรงค์ จุติตรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

63 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายประยูร นึกถึง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 20/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

64 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 9 ต าบลเขาฉกรรจ ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมชาย คู่คิด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

65 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมัย คงใจมั่น) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

66 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญ บรเพชร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

67 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสิรภพ บรเพชร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 21/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

68 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวสาวิตรี พิมาร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

69 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวสาวิตรี พิมาร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

70 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวกุลจิรา ก าเนิด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

71 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทวี สีสมาชยั) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจากไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 22/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

72 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางฉวี จุพพล) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

73 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสนิท อัตกลับ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

74 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหวา้ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางหอมจันทร์ อารี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

75 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมควร เรืองนอก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 23/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

76 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญตา รักเพือ่น) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

77 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหวา้ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายค าผิน ตา่งศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

78 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญช ูจันลา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

79 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสุวรรณ์ จุลพล) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 24/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

80 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหวา้ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายทีปต ์กลองเงินกลาง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

81 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 18 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบงกช บ่อกลาง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

82 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายไพศาล นพโสภณ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

83 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญหลาย ประจิมนอก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 25/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

84 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 3 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายประวิทย ์พลวรรณ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

85 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางอุบล จุปะนะมยั) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

86 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลพระเพลิง 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทวาย ถมมา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

87 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 1 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทองใบ ทูค ามี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 26/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

88 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 7 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางดวงพร คงไทย) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

89 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางวรลักษณ์ ประทุมทพิย์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

90 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลเขาฉกรรจ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทัศนีย์ ทุมมี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

91 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลเขาฉกรรจ ์ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทองลี บุญเกิด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 27/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

92 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 9 ต าบลเขาฉกรรจ ์
อ าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางอรัญญา ปุราชะธรรมโม) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

93 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
เทศบาลวังน้ าเย็น 17  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางดอกรัก พันสิงสอน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

94 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
เทศบาลวังน้ าเย็น 6  
ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางราตรี ลาสอาด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

95 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 9 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางรุ่งทิวา จันทร์โทศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 28/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

96 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 10 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสุณัณทรา ธรรมรักษ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

97 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 16 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทองสุข วงษ์ลี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

98 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหินปูน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายมนู ทาปลัด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

99 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 4 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสงวน นาเม็ง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 29/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

100 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางยุวารินี วันชูเสริม) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

101 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 21 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางค าเบา กลา้สนาม) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

102 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 13 ต าบลวังน้ าเย็น 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางมาลา คันทพันธ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

103 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางลัดดา ปิ่นเงิน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 30/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

104 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางหนูพิน กลิ่นหอม) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

105 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 27 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายกัมพล สุขศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

106 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 21 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายทอน วิลยัวงษ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

107 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 21 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบินทะ คณาขล้า) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 31/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

108 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญช ูอ่อนจันทร์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

109 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางศรีจันทร์ ค าตวร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

110 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 11 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายวสันต์ น้อยพี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

111 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 18 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสนิท ภูติยา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 32/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

112 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 17 ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสายนต์ ใจยา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

113 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายอดิศร จันทร์ปอูง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

114 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 6 ต าบลตาหลังใน 
อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายอดิศร จันทร์ปูอง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

115 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองตะเคียนบอน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายทองสุข ปะนามะทัง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 33/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

116 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองตะเคียนบอน 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางเมตตา กิสิน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

117 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหมากฝูาย 
อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมชาย ทองวิจิตร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

118 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่  
หมู่ที่ 7 ต าบลปุาไร่  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางแสงเดือน นวลศิริ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

119 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่  
หมู่ที่ 7 ต าบลปุาไร่  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ 
(นางสาวทรัพย์สกุล หมายงาน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 34/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

120 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางมะณี กองขันธ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

121 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมปอง ผาสุก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

122 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางละมัย อันสมศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

123 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวฐาปน ีจันทรภกัดี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 35/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

124 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวปุณนภา ปันสว่น) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

125 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวรัตนา สาธร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

126 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางอุไร อันสมศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 36/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

127 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้   

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายเฉลิมพร อ่อนสองหอ้ง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

128 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายประสิทธิ์ บุญญา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

129 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 10 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมบูรณ์ ออ่นสองหอ้ง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 37/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

130 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลปุาไร่  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายพล มีทรัพย์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

131 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลปุาไร่  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายปณิทาน อินทร์ถึก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

132 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางรุ่งอรุณ ผาสุก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

133 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสุวิชา เกิดน้ าใส) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 38/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

134 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางโชติภัค ตรัสศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

135 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายอมรเทพ อันสมศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

136 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 8 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางนฤมล ทองรักษ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

137 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายทวี บาดาล) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 39/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

138 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 4 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายกิตพิงษ์ ปันส่วน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

139 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางอ้อมใจ บาดาล) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

140 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายน้อย ฟองเกิด) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

141 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายนิกร ดาราศร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 40/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

142 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองทับจันทร์  
อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายมนัส ศรสุขดี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

143 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบัณฑิต ดวงสิงห์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

144 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด  
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายอภิชัย มีระหันนอก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

145 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางบุญก้อม จันโสภา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 41/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

146 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางเหลี่ยน วิงวอน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

147 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางพิมน์ ดาวไธสง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

148 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสายยนต ์เรียงชัยภมูิ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

149 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางส้มแปูน ทัศมากร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 42/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

150 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางวิจิตรา ดวงสิงห์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

151 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางปวีณา ค าเล้ิง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

152 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลไทรเดี่ยว 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสุวรรณี สุขเสวย) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

153 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายไพโรจน ์จันทร์ถมยา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 43/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

154 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทองสุข ค าเล้ิง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

155 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 7 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายบุญรอด ธิธรรมมา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

156 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายมิตร ลงนอก) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

157 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 2 ต าบลซับมะกรูด 
อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวภัทรภา ถังเงิน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 44/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

158 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองแวง อ าเภอโคก
สูง จังหวัดสระแก้ว  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางนวลจันทร์ เพชรศรี) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

159 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายประพันธ ์เสาศิลา) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

160 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายแสงจันทร์ ศรีสวัสดิ)์ 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

161 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางธัญพร วรค า และ  
นางทองสุข ค าเล้ิง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบรหิารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 45/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

162 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสง่า ชาญศิริ) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

163 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสุพันธ์ ถาวรชน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

164 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางรุ่งวิภา พงษ์สมร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

165 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายสมนึก บรรดาศักดิ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 46/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

166 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 9 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางทองหล่อ บวัริคาน) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

167 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 9 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางบุญช่วย เกิดพงษ์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

168 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่ 
หมู่ที่ 11 ต าบลวังใหม่ 
อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางล าไพ ศรีบุรินทร์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

169 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางล าไพ ศรีบุรินทร์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

170 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 9 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสาวสมพาน เทียมรมัย์)  

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 47/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

171 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ ์(นางสาวอุบลวรรณ ศรีบุรินทร์)  

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

172 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสุกฤตา ศรีบุรินทร์)  

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

173 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 5 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นางสุกัญญา มาตย์รัตน์) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

174 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายโชคยิ่ง พิทักษากร) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

175 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายดาวรุ่ง น้อยตั้ง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  



 ไม่เห็นควรสนับสนุน สระแก้ว หน้า 48/48 

ที่ โครงการ กิจกรรม วงเงิน (บาท) หน่วยรับงบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
เป็นโครงการของ

หน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคประชาสังคมฯ 

มติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

วงเงินที่เห็นชอบ 
(บาท) 

176 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแกว้ พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายยนต์ แถวอุทุม) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

177 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 12 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายวินัย สวุิลัย) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

178 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
และบรรเทาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 12 
ต าบลวังใหม ่อ าเภอวัง
สมบูรณ ์จังหวัดสระแกว้  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แบบหอถงั
เหล็กทรงแชมเปญ) บ่อบาดาล ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกวา่ 
100 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ าแบบใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมอุปกรณ์ (นายวิษณุ ทรงเวียง) 

978,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแกว้ 

2) ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกจิ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอาย ุ

ไม่เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาลหมูบ่้าน ซ่ึงยังไม่ชัดเจนใน
ความเหมาะสมของการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่ได้แสดง
ใบอนุญาตการขุดเจาะบอ่บาดาลหรือใชน้้ าบาดาล 

  

ปรับลดวงเงิน 3,600  
รวม 178 โครงการ 323,054,022  
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